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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“  2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                1.   Klaipėdos lopšelio-darželio “Bangelė” veiklos planas 2016 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.   Veiklos planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo  politiką, teikti kokybiškas 

švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių 

ugdymosi poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo srityje, laiduoti pradinio 

išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

                3.   Veiklos planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2016 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos 

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

„Bangelė“ ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ 

direktoriaus 2007 m. rugsėjo 4 d. įsakymu V – 001, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308.  

                4.   Veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ administracija, 

pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

                5. Plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų institutas – KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo  ir kultūros centras - KPŠKC, 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT, Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Rizikos 

veiksniu analizės ir svarbiausiu valdymo taškų – RVASVT sistema, Vidaus audito koordinavimo – 

VAK grupė, mokinio krepšelis – MK, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atsakomybės sistema – VSAFAS, grupė- gr.,  lopšelis- darželis –l/d, mokykla-darželis – m/d. 

 



 

II.  2015 METŲ VEIKLOS  PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 

Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą, buvo siekiama sudaryti sąlygas siekti bendrojo 

lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti trys metinės 

veiklos tikslai: užtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso organizavimą; plėtoti pozityvų 

bendruomenės požiūrį į sveikos gyvensenos ugdymą; kurti šiltus, bendradarbiavimu grįstus vaikų, 

tėvų, pedagogų ir specialistų santykiu. Tikslams įgyvendinti numatyti keturi uždaviniai. 

 Nuosekliai įgyvendintas pirmas tikslas - užtikrinti sėkmingą veiklos ir ugdymo proceso 

organizavimą. Tikslo įgyvendinimui iškeltas pirmas uždavinys kurti saugią, estetišką, vaiko 

poreikius atitinkančią ugdymosi aplinką.  

 Siekiant saugios, estetiškos ir vaikų poreikius atitinkančios aplinkos atlikti lauko 

teritorijos modernizavimo darbai (6609,21 Eur.) – išardytas baseinas, leidęs praplėsti lauko žaidimų 

teritoriją, atsatytas plytelių grindinys, įrengtos dvi modernios smėlio dėžės (1340 Eur.), pašalinti 

medžių kelmai (300 Eur). Įrengtas žaidimų su smėliu ir vandeniu kambarėlis: įsigytas didelis 

šviečiantis stalas žaidimams, spalvų ir formų pažinimui; smelio ritinėliai su įvairiais raštais (963,63 

Eur); smelio ir vandens stalas (500 Eur); piešimo rėmas Isisi (191,42 Eur.). Optimaliai panauduotos 

savivaldybės biudžeto skirtos lėšos  (20,0 tūkst. Eur.) naujos grupės atidarymui: patalpų kapitalinis 

remontas; baldų, žaislų, patalinės, didaktinių priemonių įsigijimas. Ugdymo(si) aplinka tikslingai 

praturtinta įvairiomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinius, protinius, estetinius 

ir dvasinius poreikius atitinkančiomis ugdymo priemonėmis (Opa-pa 267,98 Eur., lego 195,64 Eur., 

žaislai, žaidimai, knygos -1561,98 Eur.), sutvarkytas logopedų kabinetas, pakeista grindų danga. 

          2015 metais kvalifikaciją kėlė visi pedagogai. Pedagogai kvalifikaciją tobulino 96 dienas: 19 

pedagogų daugiau nei 3 dienas, vadovai 22 dienas, administracija 14 dienų. Auklėtoja G. Stonkienė 

įgijo auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

 Tęsiamas dalyvavimas programose  “Pienas vaikams”, “Vaisių vartojimo skatinimas”. 

Jomis skatinama produktų vartojimo įvairovė, patiekiant papildomai ir nemokamai vaisių ir pieno 

produktų. 

Sėkmingai įgyvendintas antras uždavinys – kryptingai ir lanksčiai planuoti ugdymo procesą, 

parenkant tinkamiausius ugdymo metodus, priemones, vaiko pažangos vertinimo būdus, nusistatant 

bendradarbiavimo su šeima formas. Buvo vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos, integruojant į jas neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir bendravimo 

įgūdžių formavimo valstybine kalba programas. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo 

grupių pedagogai naudojasi komplekto „OPA PA“  ugdomąja medžiaga,  parengta remiantis 

atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos projektu.  

            Ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų 

lūkesčiai. Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 224 

ugdytiniams. Teikta būtina ir savalaikė pedagoginė, socialinė ir teisine pagalba vaikui, šeimai. 

Logopedo pagalba teikta 44 ugdytiniams (12 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, iš jų 5 

vaikams nustatytas didelis specialiųjų ugdymo(si) poreikių lygis).  Bendradarbiaujant su 

Pedagogine psichologine tarnyba tikslingai teikta pagalba ugdytiniams, pedagogams ir tėvams: 

tėvams buvo organizuotas susitikimas su psichologe, organizuotos psichologinio konsultavimo 

atvejo analizės pedagogams (dalyvavo 4 pedagogės), psichologės dalyvavimas grupės veikloje, tėvų 

konsultacijos.  

  Sėkmingą uždavinio įgyvendinimą lėmė tikslingai organizuoti metodiniai pasitarimai, 

kuriuose aptartas kryptingas ugdymo(si) proceso planavimas atpažįstant individualius vaikų 

ugdymosi pasiekimus ir poreikius, gilintasi į vaikų sveikos gyvensenos ugdymo integravimo 

galimybes į įvairių ugdymo(si) sričių turinį, bei aptartas pedagogo vaidmuo organizuojant žaidybinę 



veiklą. Aktyviai analizuoti ir taikyti praktiškai nauji leidiniai „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašas“, „“Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“.  

Atlikto vidaus audito - 2 srities  „Vaiko ugdymas ir ugdymasis, 2.2 rodiklio „Ugdymosi 

turinio ir procedūrų planavimas“, 2.2.1. pagalbinio rodiklio „Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos 

planavimas“. Giluminio vertinimo rezultatai parodė, kad planavimas nuoseklus, remiasi 

valstybinėmis rekomendacijomis, šeimos poreikiais, tačiau ne visada atliepia individualius vaikų 

ugdymosi poreikius.  Pedagogai turi suprasti visų planavimo etapų: stebėjimo, vertinimo, 

interpretavimo, reflektavimo svarbą, įvertinti jų naudą ugdymo proceso kokybei.  

Siekiant lankstaus ir kryptingo ugdymo proceso planavimo įstaigos pedagogams  

organizuoti seminarai: „Vaikų ugdymo planavimo ir modeliavimo gairės“, „Ugdymas taikant 

stotelių metodą“. Įstaigos įvaizdis formuotas dalyvaujant respublikiniame projekte – parodoje 

“Mano trispalvė”, Klaipėdos miesto mažųjų šokėjų festivalyje “Šokime kartu – Junga, aš ir tu”. 

Įstaigos direktorė J.Zankina ir auklėtoja J.Nižnikovskaja dalinosi gerąja patirtimi asociacijos “Slavų 

vainikas” konferencijoje “Pas mus darželyje štai taip...O pas jus?”. 

Vykdytas visą įstaigos bendruomenę apjungęs kūrybinis edukacinis bendruomenės projektas 

„Kas „Bangelėje“ gyvena?” Kūrybinis projektas „Aš – lašelis ir mano šeima“, ekologinis projektas 

„Mes kriaukliukai-maži papuošaliukai“, kūrybinis-edukacinis projektas „Spalvoti segtukai – 

netradicinė ugdymosi priemonė“. Aktyviai dalyvauta muziejų ir kitų organizacijų edukacinėse 

programose: Lietuvos Jūrų muziejaus organizuojamoje edukacinėje programoje "Kaip atsiranda 

perlas?", „Mes žuvininkai“. Darnų ir pozityvų įstaigos bendruomenės bendravimą ir 

bendradarbiavimą lėmė  organizuotos teminės dienos: „Apsikabinimų diena“, „Knygos diena“, 

bendros talkos, piešimo ant vandens kūrybinė veikla, edukacinė išvyka po Žemaitijos regioną, 

rudeninė akcija „Tulpių vajus“, išvyka į Prano Domšaičio galeriją, adventinė popietė, šokių 

užsiėmimai.  

Vykdytas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais pagal sudarytus bendradarbiavimo 

planus. Ypač aktyviai bendradarbiauta su Ruoniuko biblioteka; pravesti renginiai, pristatytos 

parodos, rodytas spektakliukas. „Pingvinukų“ grupės pedagogės ir ugdytiniai vykdė kūrybinį 

edukacinį projektą su Prano Domšaičio galerija „Rudens džiaugsmai“.  Dalyvauta „Gilijos“ 

mokyklos organizuotame spektaklyje „Obuolių maišas“. „Santarvės“ mokyklos organizuotame 

sporto renginyje. „Gintarėlių“ ir „Pingviniukų“ grupės organizavo renginį „Saulės gintarėlis“ su l/d 

„Aušrinė“ pedagogais ir ugdytiniais.  Aktyviai bendradarbiauta su „Versmės“ m/d, dalyvauta 

„Aitvarų šventėje“, skirtoje vaikų gynimo dienos progai paminėti, dalyvauta  l/d „Puriena“ menų 

savaitės renginiuose, sporto šventėje.  Glaudus bendradarbiavimas su tėvais ir krikščioniška 

mokykla paskatino auklėtoją L.Aksionovą organizuoti kalėdinius ir velykinius renginius.  

      3. Pasiekti antro tikslo – plėtoti pozityvų bendruomenės požiūrį į sveikos gyvensenos ugdymą 

rezultatai. Įgyvendinant uždavinį – kurti vaiko poreikius tenkinančią, sveikatai palankią fizinę ir 

psichosocialinę aplinką, siekta kad visos numatytos uždavinių įgyvendinimo priemonės užtikrintų 

bendruomenės narių fizinę, dvasinę ir socialinę gerovę. Puoselėjant sveikos gyvensenos idėjas, 

bendruomenė buvo telkiama dalyvauti  rengiant ir įgyvendinant teminius sveikos gyvensenos 

ugdymo projektus, renginius. Toliau taikyta socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimoči“. 

Dalintasi gerąja patirtimi su  miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogais metodiniame susirinkime. 

Neformaliojo ugdymo pedagogė Olga Malyševa įstaigos pedagogams vedė atvirą veiklą „Muilo 

putų diskoteka baseinėlyje“, auklėtoja J.Žuklienė vedė atvirą veiklą „Saugios gyvensenos įgūdžių 

ugdymas smėlio dėžės erdvėje”, auklėtoja J. Nižnikovskaja rodė atvirą veiklą su skalbinių 

segtukais, skatinančias vaikų smulkiosios motorikos raidą, N.Fediukina atviros veiklos metu 

pademonstravo pedagogams eksperimentavimo su smėliu galimybes grupėje, auklėtoja Giedrė 

Stonkienė pakvietė pedagogus į atvirą veiklą „Emocinių-socialinių įgūdžių ugdymo galimybės 

Kimoči žaislų pagalba“. Organizuotas šviečiamojo pobūdžio vaisių vartojimo skatinimo renginys 

vaikams „Pepės linksmybės“, kurio metu vaikai buvo apdovanoti spalvinimo knygelėmis ir 

flomasteriais. Siekiant plėtoti pozityvų bendruomenės požiūrį į sveiką gyvenseną, aktyvią veiklą 



vykdė neformaliojo ugdymo pedagogės O.Malyševa ir A.Kazlauskienė.  Tęsė dalyvavimą projekte  

,,Susipažinkime su sporto šakomis‘‘, įsitraukė į projektą „Sveikatiada“, paskatinusį organizuoti 

netradicinius renginius: „Mankštiadą“, „Sveikatiadoj šok ir nesustok“ subūrusius visą 

bendruomenę, dalyvavo miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos ir sporto šventėje prie jūros 

„Su vaikyste ant bangos“, organizavo vaikų ir tėvų futbolo žaidynes. Pedagogės G.Stonkienė, 

J.Nižnikovskaja ir O.Jakovleva dalyvavo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ konkurse „Pratybų 

knygelė“. Ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“. Organizuotos 

teminės dienos: pasivaikščiojimų diena, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti, fotografijos diena, 

skirta Pasaulinei vandens dienai paminėti, iškylos diena, skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti.  

Siekiant ugdyti vaikų ekologinius pradmenis dalyvauta konkurse „Žalioji palangė“, už kurią 

auklėtoja J.Nižnikovskaja gavo Padėką. Vyko aktyvus bendradarbiavimas tarp „Žuvelių“ ir Jūros 

žvaigždelių" grupių, kurių metu vaikai visapusiškai susipažino su jūra. Organizuotos išvykos į 

Klaipėdos botanikos sodą. Sėkmingai organizuota ekologinė savaitė „Grybacėlė“. Siekiant 

supažindinti tėvus su sveika gyvensena ir ligų profilaktika organizuota gydytojos paskaita „Kodėl 

serga vaikai?“.  

Įgyvendintas trečias tikslas – kurti šiltus, bendradarbiavimu grįstus vaikų, tėvų, pedagogų ir 

specialistų santykius. Pirmas uždavinys – plėtojant vaikų kalbinius gebėjimus, sudaryti sąlygas 

patirti sėkmę ir bendravimo džiaugsmą įgyvendintas sėkmingai. Vyko aktyvus bendravimas ir 

bendrdarbiavimas tarp grupių. Siekiant kurti šiltus ir bendradarbiavimu grįstus santykius vykdytas 

aktyvus tarpgrupinis bendradarbiavimas paskatinęs bendras veiklas : „Lašiukų ir Perliukų 

draugystė“, „Spalvotų pasakėlių šalyje“ (Birutė ir Giedrė), „Aš prie jūros gyvenu“ (Irina, Birutė), 

kūrybinė veikla „Velykų spalvos“ (Ala ir Larisa). 

Vaikų ir pedagogų kūrybinius gebėjimus atskleidė bendruomenės kūrybinės raiškos festivalis 

„Švelnių bangelių apsupti, augame linksmi visi“, temines dienos: apsikabinimų diena, knygos apie 

jūrą ir jos gyventojus diena, skirta Pasaulinei knygos dienai paminėti. Įstaigą papuošė auklėtojos O. 

Jakovlevos sukurtas paveikslas. 

Tikslingai vykdytas įstaigos įvaizdžio formavimas. Skleista geroji vaikų kalbos ir 

bendravimo gebėjimų ugdymo patirtis įstaigoje ir mieste: vestos atviros veiklos įstaigos 

pedagogams „Improvizacinės pasakėlės -  puiki ryto rato įvadinė dalis“ (V.Paulauskienė), 

„Muzikinės veiklos integravimas žaidybinėje veikloje darželio kieme” (V.Stauskienė), 

„Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo galimybės O-pa-pa programa” (A.Vainer), “Šviesos stalas 

– kūrybiškas būdas ugdyti vaikų kalbinius gebėjimus” (N.Kirpičenko),  parengtas ir pristatytas 

spektakliukas „Kaip Kriauklytė spalvų ieškojo“  miesto, įstaigos pedagogams bei „Ruoniuko“ 

bibliotekos bendruomenei (S.Volosevič., L.Mikužienė, D.Šalkauskienė). Už ilgametį dalyvavimą 

vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ meninio ugdymo mokytoja S.Volosevič 

buvo apdovanota Klaipėdos miesto Švietimo skyriaus vedėjos Laimos Prižgintienės Padėkos raštu. 

„Gintarėlių“ grupės auklėtoja V.Paulauskienė su ugdytiniais parengė spektakliuką „Kaip didysis 

Gintaras į krantą išplaukė“, kurį pristatė įstaigos pedagogams ir l/d „Aušrinė“ pedagogams ir 

ugdytiniams. „Ruoniukų“ grupės auklėtoja N.Kirpičenko su vaikučiais parengė spektakliuką 

„Ropė“, kurį parodė „Aštuonkojėlių“ grupės vaikams, „Jūros žvaigždelių“ grupės ugdytiniai parodė 

spektakliuką „Kaip asiliukas laimės ieškojo“ l/d „Švyturėlis“ vaikučiams. Meninio ugdymo 

mokytoja S.Volosevič ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė A.Vainer paruošė vaikus miesto vaikų 

kūrybinės raiškos festivaliui „Pasakų šalyje“, bei festivaliui „Žiemos karuselė“. Auklėtoja 

J.Žuklienė dalyvavo bendrame miesto darželių renginyje “Saugokime, ką bočiai paliko-Tėvynę ir 

kalbą“. Dalyvauta labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ knygų dovanojimo renginyje 

„Vaikų bibliotekėlė 2015“. Vaikų bibliotekėlė papildyta 22 naujomis knygelėmis. Pedagogių 

komanda dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotame konkurse „Mokytojų šokis“.  

Siekiant skatinti vaikų saviraiška ir kūrybiškumą dalyvauta miesto vaikų piešinių parodose, 

konkursuose: “Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą”, miesto vaikų ligoninėje 



piešinių parodoje “Vaikystės vėjas”, dalyvauta mokslo ir meno festivalio “Restart” projekte 

“Vaikystės knyga”, kur vaikų piešiniai buvo įsegti į rekordinę knygą. 

 „Jūros žvaigždelių“ grupė organizavo vaikų ir tėvų kūrybinių darbų parodą „Mano knygelė“ 

įstaigoje ir „Ruoniuko“ bibliotekoje. Organizuotas ugdytinių lankymasis Klaipėdos lėlių teatre, 

Muzikiniame teatre. 

Dėl laiko stokos nepavyko pravesti veiklos su tėvais kūrybinė veikla pedagogams „Pavasario 

žiedai pražydo“   

Vaikų komunikavimo ir kalbos kompetencija tikslingai plėtota vykdant projektinę 

veiklą. „Gintarėlių“ gr. vykdytas projektas „Paskaityk man pasaką, mamyte“.  

Tęstas projektas „Vokiečių kalba su kiškiu Hansu priešmokyklinėje grupėje“. Tėvai turėjo galimybę 

susipažinti su ankstyvojo užsienio kalbos ugdymo metodika bei patys praktiškai dalyvauti Hanso 

pamokėlėje.  

 Plėtojant bendradarbiavimą su šeima siekta ugdymo procese ieškoti naujų  

bendravimo formų ir metodų. Ypač aktyviai į ugdymo procesą tėvus įtraukė „Pingviniukų“ gr. 

auklėtojos V.Stauskienė ir J.Žuklienė inicijavusios  vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybos akciją 

„Papuoškime medį velykiniais margučiais“, kurios metu buvo pakabinta 740 margučių, 

pakvietusios tėvelius ir vaikus dalyvauti akcijoje „Vilties bėgimas“,  sklaida laikraštyje 

www.vakaruekspresas.lt, organizuota mamyčių diena pasitelkiant keramikę V.Daukšienę, inicijuoti 

apsilankymai spektakliuose, organizuota sporto šventė.  

  „Jūros arkliukų“ grupės pedagogės organizavo išvyką į naminių gyvūnėlių ūkį kur vaikai turėjo 

galimybę ne tik pasidžiaugti, bet ir pamaitinti naminius gyvūnėlius. „Kriaukliukų“ grupė parengė 

kriauklių parodą, organizavo išvyką į Kuršių Neriją. „Jūros žvaigždelių“ gr. pedagogės organizavo 

tėvų ir vaikų kūrybines veiklas. Tėvai aktyviai įsitraukia į ugdymo procesą, veda kūrybines, 

prevencines veiklas, renginius, užsiėmimus.  

Lopšelio-darželio internetinėje svetainėje tėvams teikta informacija apie vykstančius renginius 

įstaigoje, tėvai dalyvauja vertinant vaiko pasiekimus.  

    

  7.  Dabartinės įstaigos veiklos situacijos vertinimas pagal SSGG  

Stiprybės Įvertinimas Silpnybės Įvertinimas 

1. Įstaigos veikla stabili, atvira, 

tobulinama, turi ryškius veiklos 

prioritetus 

2. Tenkinami vaikų poreikiai, tėvų 

lūkesčiai 

3. Kuriama ir nuolat atnaujinama 

funkcionali, estetiška, saugi 

ugdymo(si) aplinka 

4. Glaudus bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

5. Racionalus lėšų panaudojimas 

įstaigos reikmėms 

5 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

5 

1. Didele pedagogų kaita  

2. Įstaigos materialinė bazė tik 

iš dalies atitinka higienos 

reikalavimams 

3. Nepakankamas tėvų dėmesys 

vaikų ugdymui 

4. Nefunkcionali įstaigos lauko 

teritorija  

 

4 

4 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

 

Galimybės Įvertinimas Grėsmės Įvertinimas 

http://www.vakaruekspresas.lt/


1. Pedagogų komandinio darbo 

stiprinimas  

2. Įstaigos materialinės ir techninės 

bazės gerinimas 

3. Tėvų pedagoginis ir 

psichologinis švietimas 

4. Dalyvavimas šalies, 

tarptautiniuose projektuose, 

programose 

5. Tikslingos pagalbos jaunam 

pedagogui organizavimas 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

5 

1. Blogėjanti pastatų būklė 

2. Blogėjanti vaikų sveikata 

3. Pedagogų stoka 

4. Pedagogai nelankstūs kaitai 

5. Nepakanka lėšų materialinės 

bazės gerinimui 

 

4 

4 

4 

4 

3 

 

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

VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI 

 

               8. Lopšelio-darželio „Bangelė“ misija – aukštos pedagoginės kultūros švietimo įstaiga, 

orientuota į vaiko sveikatos, kaip visapusiškos fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės ugdymą. 

               9. Lopšelio-darželio vizija – modernus, atviras visuomenei, saugantis dviejų kultūrų 

tapatumą, vaikų sveikatos ugdymo centras, kur aukštos kvalifikacijos pedagogų ir tėvų partnerystė 

užtikrina harmoningos, pilnavertės ir laisvos asmenybės ugdymą.  

              10.  Strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo 

kokybės. 

               11.  Prioritetinės veiklos kryptys: 

11.1. veiksmingų ugdymo(si) sąlygų sudarymas; 

         11.2. sveikatos stiprinimo procesų plėtojimas; 

         11.3.bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos plėtojimo stiprinimas. 

 

          IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

               12. Tikslai: 

               1. užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą; 

               2. stiprinti bendruomenės narių sąveiką sveikatos ugdymo veikloje; 

               3. kurti nuolat besimokančią mokyklos bendruomenę. 

               12.1. pirmas uždavinys – kurti funkcionalią, dinamišką, atvirą, kūrybišką ugdymąsi 

stimuliuojančią ir skatinančią mąstymą ugdymo(si) aplinką; 

               12.1.1. priemonės uždaviniui įgyvendinti 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų rengimas, koregavimas 

J. Zankina 

D. Šalkauskienė 

 

Per metus Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.1. įstaigos veiklos plano 2016 m. 

patvirtinimas, 2017 m. - numatymas 

J. Zankina  

D. Šalkauskienė 

01,12 Įstaigos, 

mokytojų 

tarybose 

1.2. strateginio plano 2016-2018 m. J. Zankina  01, Įstaigos, 



numatymas, koregavimas D. Šalkauskienė 

J. Jurevičienė 

I. Čalyševa 

 Darbo grupė 

Pagal 

poreikį 

Darbo 

tarybose 

1.3. pedagogų  tarifikaciją,  etatų sąrašų 

parengimas, koregavimas 

D. Šalkauskienė 

 

09,01 Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

1.4. viešieji pirkimai pagal CVPIS J. Zankina 

J. Jurevičienė 

 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos 

taryboje, 

direkcijos 

posėdyje 

1.5. mokytojų atestacija J. Zankina 

 

Pagal 

planą 

Atestacinėje 

komisijoje 

1.6. kūrybinių ir darbo grupių veikla J. Zankina  

D. Šalkauskienė 

Pagal 

planą 

Metodinėje, 

Įstaigos 

tarybose 

1.7. vykdyti neformaliojo ugdymo 

programas 

J. Zankina  

D. Šalkauskienė  

 

Pagal 

planą 

Įstaigos, 

Metodinėje 

tarybose 

1.8. kvalifikacijos tobulinimas  

(priedas) 

D. Šalkauskienė Pagal 

planą 

Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

1.9. priešmokyklinio, ikimokyklinio ir 

specialistų ugdymo planai 2016 m. 

D. Šalkauskienė Iki 09.15 Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

1.10. koreguoti vidaus ir darbo tvarkos 

taisykles, kolektyvinę sutartį 

J. Zankina 01-12 darbo 

tarybose 

1.11. atnaujinti ir tobulinti finansinės 

apskaitos politikos bei kontrolės 

dokumentus 

J. Zankina 01-12 Įstaigos, 

darbo 

tarybose 

1.12. rengti ir tvarkyti formalių ir 

neformalių savivaldos institucijų 

dokumentus 

savivaldos instit. 

pirmininkai 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

1.13. vykdyti dokumentų tvarkymą, 

apskaitą ir saugojimą 

M. Burbienė 01-12 Direkcijos 

posėdyje 

2. švietimo stebėsena (rodikliai) J. Zankina 

D. Šalkauskienė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų 

taryboje 

3. finansų kontrolė (stebėsena, 

klausimynai, ataskaitos) 

J. Zankina 

I. Čalyševa 

 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

4. biudžeto (SB) ir mokinio krepšelio 

(MK) lėšų tikslingas paskirstymas ir 

veiksmingas panaudojimas 

ugdymo(si) edukacinių aplinkų 

kūrimui, atnaujinimui, priemonių 

įsigijimui  

J. Zankina 

D. Šalkauskienė 

J. Jurevičienė 

I. Čalyševa 

 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

5. įstaigos veiklos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymas, elektra, 

ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, 

J. Zankina 

J. Jurevičienė 

 

Per metus Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 



ilgalaikio ir trumpalaikio materialinio 

turto remontas ir kt.) 

6. Vaikų maitinimo organizavimas T. Nižnikovskaja Visus 

metus 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

6.1. programos ,,Pienas vaikams 

vykdymas‘‘ 

T. Nižnikovskaja Visus 

metus 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

6.2. vidinio RVASVT sistemos audito 

organizavimas 

T. Nižnikovskaja 01-12 Įstaigos 

taryboje 

6.3. maisto produktų ir pagamintų 

patiekalų kokybės vertinimas 

Maitinimo 

kontrolės 

komisija 

04, 10 Įstaigos 

taryboje 

6.4. lengvatų vaikų maitinimui taikymas, 

nemokamo maitinimo 

priešmokyklinėse grupėse 

organizavimas 

T. Nižnikovskaja 01-12 Įstaigos 

taryboje 

7. Vykdyti pedagoginės veiklos 

dokumentavimo stebėseną 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

taryboje 

7.1. vaiko pasiekimų vertinimo aplankalų  

kokybė 

D. Šalkauskienė 01-12 Direkcijos 

posėdyje 

7.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio planavimo kokybės 

vertinimas 

D. Šalkauskienė 01-12 Direkcijos 

posėdyje 

7.3. vaiko gerovės komisijos dokumentų 

kokybės analizę 

D. Šalkauskienė 05 Direkcijos 

posėdyje 

7.4. ugdomosios aplinkos kūrimas, naujų 

idėjų, metodų taikymas ugdomojoje 

veikloje 

J. Zankina 01,09 Direkcijos 

posėdyje 

7.5. specialistų ugdomosios veiklos planų 

parengimo kokybė 

D. Šalkauskienė 01-12 Direkcijos 

posėdyje 

8. Materialinės bazės gerinimas J. Zankina 01-12 Direkcijos 

posėdyje 

8.1. lauko teritorijos modernizavimas, 

tvoros keitimas 

J. Zankina, 

J. Jurevičienė 

II, III  

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.2. atnaujinti ugdymo  aplinką J. Zankina II, III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.3.  praturtinti kambarėlį žaidimams su 

smėliu ir vandeniu (šviesos stalas, 

piešimo rėmas, smėlio ir vandens 

stalas) 

J.Zankina 

 

I 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.4. naujų baldų įsigijimas (lovos, spinta, 

lentyna) 

J. Zankina III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.5. kompiuterių (6 vnt.) ir programinės 

įrangos įsigijimas 

J. Zankina I 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.6. grupių radiatorių apsiuvimas J. Zankina I 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.7. virtuvės įrangos įsigijimas (kepimo 

spinta) 

J. Zankina III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 



8.8. aprūpinti grupes ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui 

reikalingomis priemonėmis 

D. Šalkauskienė 1 kartą per 

ketvirtį 

Direkcijos 

posėdyje 

9. Aplinkos personalo veiklos priežiūra J. Jurevičienė 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

9.1. aplinkos personalo veiklos 

tobulinimas 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

9.2. žinių tobulinimo seminarų 

organizavimas 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

9.3. saugos darbe užtikrinimas 

(darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė, instruktavimas saugos 

klausimais, gaisrinės civilinės darbų 

saugos mokymo programos 

vykdymas)  

T.Nižnikovskaja, 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

10. Tikslingai vykdyti vidinį įstaigos 

vertinimą dalyvaujant visos lopšelio-

darželio bendruomenės atstovams 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

09-12 Įstaigos 

tarybos 

posėdyje 

10.1.  atlikti giluminį įsivertinimą 

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų 

vertinimas 

3.1.2. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė 

skatinant vaiko pasiekimus ir juos 

vertinant 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.  Atlikti tiriamąją analitinę veiklą J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.1 bendruomenės aktyvumas įsitraukiant 

į sveikatos ugdymo veiklas 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12. Vykdyti išteklių (finansinių, 

materialinių, žmogiškųjų) paiešką 

J.Zankina 

J.Jurevičienė 

 

01-12 Įstaigos 

tarybos 

posėdyje 

 

12.2. antras uždavinys – tobulinti ugdymo turinio planavimą atpažįstant vaiko ugdymosi 

pasiekimus ir poreikius; 

          12.2.1. priemonės uždaviniui įgyvendinti 

1. Įgyvendinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) 

bendrąją programas 

D. Šalkauskienė 

 

01-12 

 

Metodinės, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

1.1. vadovaujantis ,,Ikimokyklinio 

ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis“ atnaujinti 

ikimokyklinio ugdymo programą 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

Metodinė taryba 

01-12 Metodinės, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

1.2.  remiantis „ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašu“ koreguoti 

vaiko pasiekimų ir pažangos 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

Metodinė taryba 

01-12 Metodinės, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 



vertinimo sistemą  

1.3.  taikyti priešmokyklinio ugdymo 

programą „O-pa-pa“ 

L.Mikužienė, 

A.Vainer 

01-12 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

2. Skatinti  pedagogus nuolat tobulinti 

savo pedagoginę kompetenciją, 

domėtis švietimo naujovėmis, 

aktyviai dalyvauti mokymuose  

(1 priedas) 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3. Tikslingai organizuoti metodinę 

veiklą 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.1. pristatyti  informaciją įvairiais 

švietimo klausimais organizuojant 

metodinius susirinkimus 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.2. organizuoti metodinius pasitarimus 

  

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.2.1. saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių 

ugdymo integralumo galimybės 

kasdienėje veikloje 

D.Šalkauskienė, 

N.Bočiarova, 

G.Stonkienė 

 

03 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

3.2.2. darnios, bendravimu ir 

bendradarbiavimu grindžiamos, 

bendruomenės svarba ugdant 

sėkmingą vaiką 

D.Šalkauskienė, 

V.Stauskeinė, 

L.Mikužienė 

05 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

3.2.3. pagalbos galimybės vaikams, 

turintiems emocinių ir elgesio 

sutrikimų 

D.Šalkauskienė, 

K.Paliokaitė, 

VGK komisijos 

nariai 

10 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

4. Organizuoti vaikų saviraiškos 

skatinimo priemones įstaigoje ir 

mieste 

D. Šalkauskienė 01-12 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4.1. dalyvauti vaikų kūrybos festivalyje 

„Pasakų šalyje“ 

D.Šalkauskienė, 

S.Volosevič 

02 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.2. dalyvauti miesto vaikų 

edukaciniuose kultūriniuose 

renginiuose 

Pedagogai 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.3. dalyvauti vaikų piešinių parodose Pedagogai 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.  Organizuoti tradicinius ir 

netradicinius renginius 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.1. šventinis renginys su krikščioniška 

mokykla „Kalėdų džiaugsmu 

džiaukimės kartu" 

S.Volosevič, 

L.Aksionova 

01 Metodiniame 

pasitarime 

5.2. Vasario 16-osios minėjimas N.Liasienė, 02 Mokytojų 



„Geltona, žalia ir raudona“ pedagogai tarybos 

posėdyje 

5.3. popietės mamytėms ir močiutėms 

„Mamytė mieliausia, močiutė 

švelniausia“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogės 

03 

05 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.4. šventinis rytmetis priešmokyklinėse 

grupėse „Darželio niekad 

nepamiršiu“ 

N.Liasienė, 

S.Volosevič, 

L.Mikužienė, 

A.Vainer 

05 Metodinėje 

taryboje 

5.5. rudens vakarojimai „Spalvoto rudens 

pasakėlės“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

10-11 Metodinėje 

taryboje 

5.6. kūrybinės popietės „Velykų 

belaukiant“ 

D. Šalkauskienė, 

pedagogai 

03 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6. Organizuoti kalendorinius renginius D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6.1. šventinis rytmetis „Trys karaliai“ N.Liasienė, 

pedagogai 

01 Metodinėje 

taryboje 

6.2. pramoga „Žiema, žiema, bėk iš 

kiemo“ 

N.Liasienė, 

S.Volosevič 

02,03 Metodinėje 

taryboje 

6.3. pramoga „Velykų linksmybės“ N.Liasienė, 

S.Volosevič, 

pedagogai 

03,04 Metodinėje 

taryboje 

6.4. kalėdinės popietės „Su Kalėdų 

seneliu linksma, gera ir smagu“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

7. Vykdyti projektus  D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

7.1. pažintinis projektas „Mano miestas – 

Klaipėda“  

A.Kniagnickaja, 

N.Kirpičenko 

 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

7.2. kūrybinis-edukacinis projektas  su 

P.Domšaičio galerija 

L.Mikužienė 01-05 Mokytojų 

tarybos  

posėdyje 

8. Dalyvauti muziejų ir kitų 

organizacijų edukacinėse programose 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos  

posėdyje 

8.1.  Prano Domšaičio galerijoje 

organizuojamuose edukacinėse 

programose 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

8.2. „Ruoniuko“ bibliotekoje rengiamose 

parodose, užsiėmimuose 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

8.3. Lietuvos Jūrų muziejaus 

organizuojamose edukacinėse 

veiklose 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

 

8.4. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 



8.5. Laikrodžių muziejuje rengiamose 

programose  

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

9. Vykdyti pedagogų veiklos stebėseną D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

9.1. analizuoti dokumentaciją D. Šalkauskienė 1kartą per 

ketvirtį 

Metodinėje 

taryboje 

9.2. pedagogų – specialistų veiklos 

planavimo ir organizavimo 

tikslingumas, kryptingumas 

D. Šalkauskienė 2 kartus 

per metus 

Metodinėje 

taryboje 

9.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio įgyvendinimo 

kokybės vertinimas 

D. Šalkauskienė 1kartą per 

ketvirtį 

Metodinėje 

taryboje 

9.4. vaikų ugdymosi pasiekimų bei 

pažangos vertinimas 

D. Šalkauskienė 01-12 Metodinėje 

taryboje 

9.5. saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių 

ugdymo organizavimas 

D. Šalkauskienė 03 Metodinėje 

taryboje 

9.6. bendradarbiavimo su šeima 

efektyvumas 

D. Šalkauskienė 11 Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

9.7. vaikų adaptacijos lygis  D. Šalkauskienė 10 Metodinėje 

taryboje 

9.8. pagalbos vaikams, turintiems 

emocijų ir elgesio sutrikimų, 

sudarymas 

D. Šalkauskienė 11 Metodinėje 

taryboje 

10.  Pedagogų veiklos įsivertinimas D. Šalkauskienė Pagal 

numatytą 

terminą 

Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

10.1. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

12 Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

10.2. pedagogų veiklos savianalizė J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

05 Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

11. Įtraukti tėvus į ugdomąjį procesą 

vykdant projektus, rengiant parodas 

ir organizuojant kitus renginius 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

12. Vykdyti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais pagal 

sudarytus bendradarbiavimo planus 

D. Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

13. Savalaikiai ir tikslingai administruoti 

internetinę svetainę 

J.Zankina 01-12 Mokyklos 

tarybos 

posėdyje 

14. Skleisti gerąją patirtį J.Zankina 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

14.1. parengti   straipsnius pedagogine 

tema 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



14.2. dalintis gerąja patirtimi su 

asociacijos „Slavianskij venok“ 

nariais 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

15.3. pristatyti įstaigos veiklos pasiekimus 

respublikinėse konferencijose, 

parodose ar kito pobūdžio 

renginiuose 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

      12.3. trečias uždavinys – plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, tenkinant ugdytinių ir 

ugdytojų saviugdos ir saviraiškos poreikius; 

12.3.1. priemonės uždaviniui įgyvendinti 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Įgyvendinti įstaigos prioritetinės 

veiklos programą „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos ugdymas“  

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

2.  Įgyvendinti grupių sveikos gyvensenos 

planus 

D. Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3. Taikyti socialinio-emocinio ugdymo 

programą „Kimočiai“  

G.Stonkienė 02-05 Metodinėje 

taryboje 

4. Sudaryti palankias sąlygas pedagogų 

patirties sklaidai saugios ir sveikos 

gyvensenos klausimu 

J.Zankina 

D.Šalkauskienė 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1. dalyvauti miesto pedagogų metodinių 

darbų parodose, konkursuose, 

renginiuose 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.2. organizuoti praktinį seminarą miesto 

pedagogams „Eksperimentinės ir 

tiriamosios veiklos integravimo 

galimybės formuojant vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžius" 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

02 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.3. Organizuoti atviras veiklas 

pedagogams 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.3.1. kūrybinė veikla darželio kieme 

„Sniego spalvos“ 

Z.Jakovleva 01 Metodiniame 

pasitarime 

4.3.2. atvira veikla „Sveikatos valandėlė 

kūrybiškai“ smėlio su vandeniu 

žaidimų kambarėlyje 

L.Aksionova 02 Metodiniame 

pasitarime 

5.  Organizuojant tradicinius ir 

netradicinius sveikatingumo renginius 

įstaigoje 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6. Organizuoti teminius sveikatos 

mėnesius skirtus Judumo metams  

Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



6.1.  žiemos džiaugsmų mėnuo Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė,pedagogai 

01-02 Metodiniame 

pasitarime 

6.1.1. organizuoti netradicines mankštas 

grupėse „Mankštiada“ 

Pedagogai 01-02 Metodiniame 

pasitarime 

6.1.2. organizuoti sveikatos dieną lauke 

„Sniego džiaugsmai“ 

Kūno kultūros 

pedagogai, 

auklėtojos 

01 Metodiniame 

pasitarime 

6.1.3. organizuoti masinę mankštą lauke  Kūno kultūros 

pedagogai, 

auklėtojos 

01 Metodiniame 

pasitarime 

6.1.4. Organizuoti besmegenių fiestą Kūno kultūros 

pedagogai, 

auklėtojos 

01-02 Metodiniame 

pasitarime 

6.2. vandens mėnuo – skirtas Pasaulinei 

Žemės dienai paminėti 

Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė, 

pedagogai 

03 Metodiniame 

pasitarime 

6.2.1. kurti vandens laboratorijas Pedagogai 03 Metodiniame 

pasitarime 

6.2.2. organizuoti sportines pramogas 

„Vandens pasaulis“ 

Kūno kultūros 

pedagogai, 

auklėtojos 

03 Metodiniame 

pasitarime 

6.3. linksmasis šokių mėnuo – skirtas 

Pasaulinė sveikatos dienai paminėti 

Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė, 

pedagogai 

04 Metodiniame 

pasitarime 

6.3.1. akcija „Diena be motorinio transporto“ Bendruomenė 04 Metodiniame 

pasitarime 

6.4. žygių ir iškylų į gamtą mėnuo Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė, 

pedagogai 

05 Metodiniame 

pasitarime 

6.4.1. organizuoti turistinį žygį į gamtą Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė, 

pedagogai 

05 Metodiniame 

pasitarime 

6.4.2. organizuoti pramogą prie jūros  

„ Sveikatos lobio paieška“ 

Sveikatos 

ugdymo kūrybinė 

grupė, 

pedagogai 

05 Metodiniame 

pasitarime 

7.  Organizuoti ekologinę savaitę 

„Tyrinėjimų ir atradimų šalyje“ 

Ekologinio 

ugdymo kūrybinė 

grupė 

10 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

8. Dalyvauti projekte „Sveikatiada“ O.Malyševa, 

L.Šlymienė 

01-12 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

9. Vykdyti žalingų įpročių prevenciją D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



10. Organizuoti edukacines išvykas, 

ekskursijas 

D. Šalkauskienė 01-12 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

11. Siekti glaudžios partnerystės su šeima J. Zankina, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.1. organizuoti sportines pramogas su 

šeima  „Su visa šeima, sportuoti gera 

visada“ 

O.Malyševa, 

L.Šlymienė 

1 kartą per 

metus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.2.  organizuoti tėvų ir vaikų kūrybinių 

darbų parodas sveikatos ugdymo tema 

D. Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.3. vykdyti aktyvią švietėjišką veiklą 

tėvams, įvairiai pristatant medžiagą 

apie vaikų sveikatos stiprinimo 

galimybes 

J. Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

09-11 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.4. organizuoti atviras veiklas tėvams D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.4.1. atvira veikla baseinėlyje tėvams 

„Pingvinukų džiaugsmai“ 

V.Paulauskienė Metų 

eigoje 

Metodiniame 

pasitarime 

11.4.2. veikla tėvams žaidimų su vandeniu ir 

smėliu kambarėlyje 

L.Aksionova Metų 

eigoje 

Metodiniame 

pasitarime 

12. Aktyviai bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.1. sportinė pramoga su “Gilijos” pradinės 

mokyklos mokiniais  „Judrūs ir greiti“ 

L.Šlymienė, 

L.Mikužienė 

1 kartą per 

metus 

Metodiniame 

pasitarime 

12.2. sportinė pramoga „Ruošiamės į žygį“ 

su l/d „Purienos“ ugdytiniais 

L.Šlymienė, 

L.Mikužienė 

05 Metodiniame 

pasitarime 

12.3. sportinė pramoga su  l/d „Švyturėlis“  

„Saugaus judėjimo ABC““ 

O.Malyševa, 

A.Vainer 

Metų 

eigoje 

Metodiniame 

pasitarime 

13.  Dalyvauti konkurse „Kamštelių vajus“ J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-10 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

14. Dalyvauti asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

15. Dalyvauti Visuomenės sveikatos biuro 

organizuojamuose renginiuose 

D.Šalkauskienė, 

T.Nižnikovskaja 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

 

  12.4. ketvirtas uždavinys – siekti glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo įtraukiant vaikus, 

tėvus, pedagogus ir socialinius partnerius į aktyvią; 



        12.4.1. priemonės uždaviniui įgyvendinti 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įgyvendinti įstaigos prioritetinės veiklos 

programą „Bendravimo įgūdžių 

formavimas valstybine kalba, taikant 

aktyvios veiklos metodus“ 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje, 

 

2. Diegti naujus ugdymo metodus  kalbos 

ir komunikavimo kompetencijos 

gebėjimams ugdyti 

D. Šalkauskienė 01-12 

 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2.1. organizuoti  netradicinius renginius D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

2.1.1 vaikų kūrybos ir saviraiškos renginys su 

J.Kačinsko muzikos mokyklos 

ugdytiniais „Bangelės žvaigždelės“  

J.Zankina 02-25 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

3. Įgyvendinti projektus D. Šalkauskienė 01-12 

 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.1 kūrybinis projektas „Ketureilis“ V.Paulauskienė 

 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.2.  projektas su P.Domšaičio galerija 

„Paslapčių kraitelė“ 

L.Mikužienė 01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.3. projektas „Kuriam, žaidžiam pasaką“ O.Jakovleva 01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.4. vykdyti programą-projektą „Vokiečių 

kalba su kiškiu Hansu“ 

D. Šalkauskienė, 

K.Paliokaitė 

01-05 

 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4. Skleisti gerąją vaikų kalbos ir 

bendravimo gebėjimų ugdymo patirtį 

įstaigoje ir mieste 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1. vykdyti tarpgrupinį bendradarbiavimą D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.1. projektinis mėnuo „Pingviniukų“ ir 

„Perliukų“ gr.  „Velykų belaukiant“ 

V.Stauskienė, 

G.Stonkienė, 

E.Kaniauskaitė-

Grigienė 

03-04 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

4.1.2. kūrybinė veikla įstaigos pedagogams 

„Velykų belaukiant“ 

V.Stauskienė 03 Metodiniame 

pasitarime 

4.1.3. „Žuvelių“ ir „Jūros arkliukų“ draugystė A.Vainer, 

N.Fediukina 

01-05 Metodiniame 

pasitarime 

5. bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



5.1. kūrybinių veiklų, parodų ir kitų renginių 

organizavimas Ruoniuko bibliotekoje 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodinis 

pasitarimas 

5.2. projektas su Ruoniuko biblioteka „Čia 

gyvena knygelės“ 

V.Stauskienė, 

J.Žuklienė 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.3. projektas su Ruoniuko biblioteka „Kaip 

gera skaityti“ 

L.Aksionova, 

A.Vainer 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.4. projektinė veikla su l/d „Versmė“ 

„Lašiukų“ gr. „Tu tarp draugų“ 

V.Stauskienė, 

J.Žuklienė 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6. Vykdyti aktyvią švietėjišką veiklą 

tėvams įvairiai pristatant informaciją 

apie vaikų kalbos ir komunikavimo 

kompetencijos plėtojimo galimybes 

Grupių auklėtojai 03-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6.1.  O-PA-PA programa priešmokyklinėje 

grupėje 

A.Vainer 09 Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

7. Didinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimų 

šalinimo veiklos veiksmingumą 

glaudžiai bendradarbiaujant su PPT 

D. Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 
 

 

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 
 

15. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai: 

            15.1. Įstaigos tarybos 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. 2015 metų veiklos plano įgyvendinimo atskaita. 2016 

m. veiklos plano aptarimas 

V.Paulauskienė 01 

2. Mokyklos savivaldos veiklumo analizė. Lūkesčiai ir 

galimybės 

V.Paulauskienė 

J.Jurevičienė 

 

05 

3. Įstaigos bendruomenės įsitraukimas į Darnaus judumo 

metų priemonių įgyvendinimą, siekiant darnios 

bendruomenės veiklos 

V.Paulauskienė 

J.Jurevičienė 

J.Nižnikovskaja 

N.Fediukina 

10 

 

             15.2. Mokytojų tarybos 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. 2016 metų veiklos plano ir finansinių šaltinių, skirtų 

planui įgyvendinti pristatymas 

J.Zankina 01 

2. Darnios, bendravimu ir bendradarbiavimu 

grindžiamos, bendruomenės svarba ugdant sėkmingą 

vaiką. Projektinės veiklos pristatymas 

J.Zankina 05 



3. 2016 metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimas. 

2017 metų veiklos plano gairių numatymas. 

Ugdymo(si) turinio įgyvendinimo vertinimas 

J.Zankina 12 

            

15.3. Metodinės tarybos 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymo 

integralumo galimybės kasdienėje veikloje 

D.Šalkauskienė 02 

2. Pedagogo nuostatų pozityvumo svarba formuojant 

vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius 

D.Šalkauskienė 04 

3. Pagalbos galimybės vaikams, turintiems emocinių ir 

elgesio sutrikimų. Įstaigos Vaiko gerovės komisijos 

veikla 

D.Šalkauskienė 10 

 

15.4. Direkcinių pasitarimų 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1.  Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų kokybės 

analizė  

J.Jurevičienė 03 

 2.  Įstaigos darbo vasarai organizavimas J.Zankina 05 

3. Ugdymo(si) aplinkos gerinimo galimybių aptarimas J.Zankina 10 

4. 2016 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo 

refleksija. Išlaidų sąmatos naujiems mokslo metams 

sudarymas 

J.Zankina 12 

 

  

  V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

                16.   Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai organizacijos veiklos bei vaikų 

ugdymo(si)   pokyčiai: 

               16.1. efektyvus valdymas pagrįstas  tikslingu įstaigos veiklos planavimu, organizavimu ir 

vertinimu; 

      16.2. efektyvi dokumentų valdymo sistema; 

               16.3. užtikrinta įstaigos administracijos bei savivaldos institucijų veiklos dermė didinant 

organizacijos veiklos  veiksmingumą;  

               16.4. tikslingai tobulinant  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

komunikavimo kompetencijos ugdymo, jų saugumo ir sveikatos užtikrinimo procesą bus gerinama 

ugdymo(si) kokybė bei kuriama pridėtinė vertė įstaigai;  

              16.5. vykdant tikslingą pedagogų kompetencijos tobulinimą pagerės pedagogų profesinės 

kompetencijos lygis ir bus tikslingai laiduojamas mokymosi visą gyvenimą siekinys. Tai teigiamai 

įtakos vaikų ugdymo(si) kokybę bei pagrindinės įstaigos funkcijos – teikti globos ir ugdymo 

paslaugas- efektyvų vykdymą; 

               16.6. vykdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio įgyvendinimą, vertinimą 

bei tobulinimą  pagerės vaikų ugdymo(si) kokybė;  



               16. 7. plėtojant bendradarbiavimą su šeima, socialiniais partneriais ir visuomene pagerės 

įstaigos įvaizdis. 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

    17. Veiklos planui įgyvendinti bus naudojamos savivaldybės biudžeto (231,0 tūkst. Eur.) 

ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos ( 192,4 tūkst. Eur.). 

    18. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (125,0 tūkst. Eur.) ir paramos 

lėšų (5,63 tūkst. Eur.) 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   19. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

   20. Priežiūrą vykdys direktorius. 

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

steigėjo įgaliotai institucijai. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ 

                                                                                                    2016 metų veiklos plano  

                                                                                                    1 priedas 

 

 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PLANAS 2015 METAMS 

 

Eil.

Nr. 

Pedagogo vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos tobulinimo programos tema Laikas Organizatorius 

1. Vida 

Paulauskienė 

Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda 

efektyviai spręsti problemas 

I pusmetis PŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama 

I pusmetis PŠKC 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

2. Giedrė 

Stonkienė 

Renginiai vaikams: scenarijaus kūrimas ir 

įgyvendinimas 

03-30-31 KU TSI 

Teatrinio ugdymo ypatumai vaikų 

darželyje: nuo žaidimo iki vaidinimo 

04-28-29 KU TSI 

Įdomios kūrybinės laboratorijos 

ikimokyklinio amžiaus vaikams 

I,II 

pusmečiai 

PŠKC 

Ugdymo kokybės gerinimas kuriant 

inovatyvias edukacines priemones 

II pusmetis PŠKC 

3. Nadežda 

Kirpičenko 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) sėkmės 

prielaidos ikimokykliniame amžiuje 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

4. Laima  

Mikužienė 

Socialinis ir emocinis ugdymas, 

netradicinių darbo metodų taikymas 

Birželis 

 

PŠKC 

 

Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, matavimas ir fiksavimas 

I pusmetis 

 

 

PŠKC 

 

 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokymasis skaityti 

I pusmetis 

 

 

PŠKC 

 

Eksperimentinė spalvų laboratorija II pusmetis PŠKC 

Kūrybiniai ir aktyvūs pedagogo darbo 

metodai su vaikais 

II pusmetis PŠKC 

5. Ala  

Vainer 

Šiuolaikinio vaiko ugdymo(si) sėkmės 

prielaidos ikimokykliniame amžiuje 

I pusmetis PŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokymasis skaityti 

I pusmetis PŠKC 

Kaip skatinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų mąstymą 

II pusmetis 

 

 

PŠKC 

 

 

Interaktyvios lentos įvaldymas „Smart“, 

interaktyvioji lenta 

03-15 KU TSI 

6. Eglė Renginiai vaikams: scenarijaus kūrimas ir 03-30-31 KU TSI 



Kaniauskaitė-

Grigienė 

įgyvendinimas 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio 

kultūros ugdymas 

II pusmetis 

 

PŠKC 

 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

7. Giedrė Navickaitė Socialinis ir emocinis ugdymas, 

netradicinių darbo metodų taikymas 

Birželis PŠKC 

Laisvas kūrybinis žaidimas pagal 

Valdorfą 

Kovas 

 

PŠKC 

 

8. Zoja 

Jakovleva 

Vaikų agresyvumas, jo priežastys ir 

korekciniai veiksmai 

04-4-5 KU TSI 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

9. Andželika 

Kniagnickaja 

Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda 

efektyviai spręsti problemas 

I pusmetis PŠKC 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

Vaiko emocinė sveikata švietimo įstaigoje 

ir šeimoje 

02-19 KU TSI 

Kūrybiniai ir aktyvūs pedagogo darbo 

metodai su vaikais 

II pusmetis PŠKC 

 

10. Giedrė Jakovleva Vaiko emocinė sveikata švietimo įstaigoje 

ir šeimoje 

02-19 KU TSI 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninių 

gebėjimų raida ir kūrybiškumo ugdymo 

ypatumai 

I pusmetis PŠKC 

Ekologinių pradmenų formavimas 

ikimokykliniame amžiuje 

04-18-20 KU TSI 

11. Birutė 

Žilinskaitė 

Pedagoginis vaiko pažinimas ir 

vertinimas. Individualios veiklos 

planavimas ir organizavimas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje 

 II pusmetis 

 

PŠKC 

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų elgesio 

kultūros ugdymas 

II pusmetis 

 

PŠKC 

12. Irena 

Romerienė 

Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp 

„galima-draudžiama“ 

I pusmetis PŠKC 

Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, matavimas ir fiksavimas 

I pusmetis PŠKC 

Renginiai vaikams: scenarijaus kūrimas ir 

įgyvendinimas 

03-30-31 KU TSI 

13. Oksana Jakovleva Vaikų agresyvumas, jo priežastys ir 

korekciniai veiksmai 

04-4-5 KU TSI 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų meninių 

gebėjimų raida ir kūrybiškumo 

ugdymo(si) ypatumai 

I pusmetis PŠKC 



Šeimos ir pedagogų pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant judrios 

veiklos formas 

I pusmetis PŠKC 

Ekologinių pradmenų formavimas 

ikimokykliniame amžiuje 

04-18-20 KU TSI 

15. Larisa Aksionova Kvalifikacijos tobulinimo programa 

ikimokyklinio ir pradinio ugdymo 

pedagogams, ketinantiems dirbti pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą 

I pusmetis 

 

KU TSI 

Interaktyvios lentos įvaldymas, “Smart” 

interaktyvioji lenta 

03-15 

 

KU TSI 

 

Vaiko emocinė sveikata švietimo įstaigoje 

ir šeimoje 

02-19 KU TSI 

16. Jevgenija  

Nižnikovskaja 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

Ikimokyklinuko emocinio imuniteto 

lavinimas 

I pusmetis 

 

PŠKC 

17. Natalija  

Fediukina 

Vaiko emocinė sveikata švietimo įstaigoje 

ir šeimoje 

02-19 KU TSI 

Žaidimai, padedantys lavinti ankstyvojo 

amžiaus vaikus 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

Šeimos ir pedagogų pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant judrios 

veiklos formas 

I pusmetis PŠKC 

18. Natalija 

Bočarova 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

Šeimos ir pedagogų pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant judrios 

veiklos formas 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

19. Vida  

Stauskienė 

Ikimokyklinuko emocinio imuniteto 

lavinimas 

I pusmetis PŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pojūčių aktyvinimas dailės veikloje 

remiantis humanistinės pedagogikos 

principais 

I pusmetis PŠKC 

 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

Vaiko emocinė sveikata švietimo įstaigoje 

ir šeimoje 

02-19 KUTSI 

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

I pusmetis PŠKC 

20. 

 

Nelė 

Liasienė 

Muzikos ir judesio terapija ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

II pusmetis PŠKC 

Žaidimai ikimokyklinio amžiaus vaikų 

meninėje veikloje 

II pusmetis PŠKC 

21. Svetlana  

Volosėvič 

Renginių organizavimas švietimo įstaigoje 02-12 KUTSI 

Muzikos ir judesio terapija ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

II pusmetis PŠKC 



Projektų metodo sėkmės istorijos 03-24 KUTSI 

Žaidimai ikimokyklinio amžiaus vaikų 

meninėje veikloje 

II pusmetis PŠKC 

22. Jevgenija 

Zankina 

Pasidalinta lyderystė mokykloje: 

galimybės ir reikalingos sąlygos 

I pusmetis PŠKC 

Mokyklos strategija, kaip bendruomenę 

vienijantis veiksnys 

II pusmetis PŠKC 

23. Daiva  

Šalkauskienė 

Asmeninė lyderystė-kelias link savo 

veiklos sėkmės 

II pusmetis PŠKC 

 

Bendravimas ir bendradarbiavimas – riba 

tarp Aš ir Mes 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

24. Olga 

Malyševa 

Judesio korekcijos įtaka vaikų motorinei 

raidai 

Balandis PŠKC 

 

Šiuolaikinio vaiko ugdymosi sėkmės 

prielaidos ikimokykliniame amžiuje 

I pusmetis 

 

PŠKC 

 

25. Janina Žuklienė Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda 

efektyviai spręsti problemas 

I pusmetis PŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pojūčių aktyvinimas dailės veikloje 

remiantis humanistinės pedagogikos 

principais 

I pusmetis PŠKC 

Žaidimai, padedantys lavinti ankstyvojo 

amžiaus vaikus 

I pusmetis PŠKC 

26. Karolina 

Paliokaitė 

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

I pusmetis PŠKC 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

27. Radvilė 

Limontienė 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

I pusmetis PŠKC 

Bendradarbiavimas su tėvais I pusmetis PŠKC 

28. Lina Šlymienė Judesio korekcijos įtaka vaikų motorinei 

raidai 

Balandis PŠKC 

Šeimos ir pedagogų pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant judrios 

veiklos formas 

I pusmetis PŠKC 

 

 

  

 

________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė“ mokytojų tarybos 

2016 m. sausio 21 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. V-6-1)  



 
 

 


