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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 
2019 m. sausio 21 d.  Nr. V-3 

Klaipėda 

Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ADI-205 ir 

atsižvelgdama į Įstaigos tarybos posėdžio 2019 m. sausio 21 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. 

V7-2): 

1. N u s t a t a u 2019 metų: 

1.1. prioritetą - Įstaigos ugdymo proceso gerinimas skatinat kiekvieno vaiko 

individualią pažangą, telkiant bendruomenę aktyviam bendradarbiavimui; 

1.2. tikslą – plėtoti bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu grindžiamą 

įstaigos veiklą užtikrinant kokybiško ugdymo(si) proceso organizavimą  

1.3. uždavinius: 

1.3.1. taikyti aktyviuosius ugdymo metodus, skatinant kiekvieno vaiko pažangą; 

1.3.2. siekti veiksmingo ugdymo proceso organizavimo, plėtojant elektroninio dienyno 

sistemos taikymo galimybes;  

           1.3.3. kurti bendradarbiavimu grįsta vaiko sveikatos saugojimą ir stiprinimą lemiančią 

ugdymo(si) aplinką; 

                   1.3.4. skatinti nepedagoginius darbuotojus aktyviai dalyvauti įstaigos veikloje, 

stiprinant bendruomeniškumą ir atsakomybę. 

 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ 2018 metų veiklos programos 

įgyvendinimo ataskaitą (1 priedas); 

2.2. Klaipėdos  lopšelio-darželio „Bangelė“ 2019 metų veiklos planą (2 priedas); 

2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio ,, Bangelė“ 2019 metų mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo programą (3 priedas); 

 

 

 

Direktorė      JevgenijaZankina 

 

 

      . 
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 Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus                                                                            

                                            2019 m. sausio 21 d.  Nr. V - 3 

         1 priedas 

              

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 

2018 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

               Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama plėtoti ir tobulinti vaiko pasiekimų 

ir pažangos vertinimo sistemą, siekiant kokybiško vaiko ugdymo(si), formuoti saugančios ir 

stiprinančios sveikatą bei glaudžiai bendradarbiaujančios bendruomenės savimonę. Tikslams 

pasiekti išsikelti šie uždaviniai: kurti individualias galias, padėsiančias atskleisti ugdymo(-si) 

aplinką, kurioje vaikas skatinamas komunikuoti, atrasti, savarankiškai veikti; tikslingai stebėti ir 

fiksuoti kiekvieno vaiko pasiekimus, pažangą ir panaudoti sėkmingai brandai ir tobulėjimui;skatinti 

pedagogų gerosios patirties sklaidos iniciatyvas, taikyti inovatyvius ugdymo metodus stiprinant 

tautinio tapatumo jausmą bei sutelkti įstaigos bendruomenės narius aktyviam sportui ir veiklos 

gerinimui. 

              Vykdant 2018 metų tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Tikslingai panaudojant biudžeto ir mokinio krepšelio lėšas buvo atnaujintos  ir sukurtos naujos 

edukacinės aplinkos. Sėkmingai įgyvendintos įstaigos veiklos, ugdymo proceso efektyvumo, 

dokumentų valdymo tobulinimo, planavimo, vertinimo ir įsivertinimo. Atliktas RVASVT auditas ir 

sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė, kaupiamas vaikų sveikatos duomenų bankas. 

              Priešmokyklinio amžiaus vaikams taikyta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, 

socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui integruota tarptautinė programa „Zipio draugai“, 

priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas „Opa pa!“ .Ikimokyklinio amžiaus vaikams taikyta 

įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, ikimokyklinio ugdymo priemonių komplektas ,,Pika‘‘, į 

ugdymo turinį  integruota socialinio-emocinio ugdymo programa ,,Kimociai‘‘ ir Klaipėdos lopšelio-

darželio ,,Bangelė‘‘ trys neformaliojo vaikų švietimo programos (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų sveikatos ugdymo ir bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba programos). 

Integruotos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos. 

               2018 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 218 

ugdytinių. Veikė 9 (iš kurių 2 ankstyvojo amžiaus) ikimokyklinio ir 3 priešmokyklinio ugdymo 

grupės. Lopšelyje - darželyje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta informacinė, 

sveikatos priežiūros, specialioji pedagoginė pagalba vaikui, šeimai. Mokslo metų pradžioje kalbos ir 

komunikacijos sutrikimai nustatyti  34 ugdytiniams (12 specialiųjų ugdymosi poreikių turintys 



3 

 

vaikai, iš jų 6 vaikams nustatytas didelis specialiųjų ugdymo(-si) poreikių lygis), kalba ištaisyta 15 

vaikų. 30 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, yra 

vienas socialiai remtinas vaikas. Siekiant užtikrinti darnų vaiko vystymąsi lopšelyje-darželyje 

organizuojamas tėvų inicijuotas papildomas vaikų ugdymas: pramoginiai šokiai, krepšinis. 

               Įstaigoje aktyviai dirbo savivaldos institucijos: buvo organizuoti 3 Mokytojų ir 4 

Metodinės tarybos posėdžiai, Tėvų taryba posėdžiavo 2 kartus, Mokyklos tarybą - 4 kartus. 

Planingai ir kryptingai savo veiklą organizavo Vaiko gerovės komisija, Kūrybinės grupės. Efektyvi 

savivaldos institucijų veikla sutelkė įstaigos bendruomenę kokybiškai įgyvendinti svarbiausius 

įstaigos uždavinius, paskatino aktyvų dalyvavimą formuojant įstaigos kultūrą. 

                Įstaigoje sistemingai ir nuosekliai vykdyta švietimo stebėsenos rodiklių analizė ir 

pedagoginė stebėsena. Metodinės tarybos posėdžiuose aptartos pedagogo metodinės veiklos 

ataskaitos, apibendrintos ir įvertintos stebėtos ugdomosios veiklos. 2018 m. atliktas vidaus audito 1 

srities  ,,Etosas‘‘ 1.1. rodiklio ,,Mokyklos vertybės‘‘, 1.1.1. pagalbinio rodiklio ,,Vaikų kultūra‘‘ 

vertinimas. Giluminio vertinimo rezultatai rodo, kad vaikų kultūra yra svarbi mokyklos kultūros 

dalis, kad ugdymo įstaigoje vaikams sudaromos optimalios sąlygos atskleisti savo individualumą ir 

kūrybiškumą. 

              2018 metais lopšelyje-darželyje dirbo 18 auklėtojų, 4 priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 

2 meninio ugdymo mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojas, 2  logopedai. Iš jų 20 turi aukštąjį, 

3 - aukštesnįjį išsilavinimą, 8 pedagogai atestuoti auklėtojo metodininko, 7 - vyr. auklėtojo, 5 -  

auklėtojo  kvalifikacinėmis kategorijomis, 4 pedagogai studijuoja KU. 

            16 pedagogų pedagoginis darbo stažas yra daugiau nei 15 metų, iki 4 metų  - 9 pedagogai, 

nuo 4 iki 10 metų 2 pedagogai. Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos pedagogų profesiniam 

tobulėjimui. 2017 m. profesiniam tobulinimui panaudotos 121 diena, 2018 m. 89 dienos (1 

pedagogas 12 dienų, 4 pedagogai daugiau  kaip 5 dienas, 4 pedagogai - 4 dienas, 7 pedagogai - 3 

dienas, vadovai 20 dienų, administracija 6 dienas), buvo sudarytos sąlygos nepedagoginio personalo 

kvalifikacijos tobulinimui (virėjoms ir auklėtojų padėjėjoms).  

            Nuo 2018 m. įstaigoje diegiama elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis‘‘ sistema. Dviejų metų 

eigoje visose grupėse (12 gr.) įdiegtas internetinis ryšys, visi pedagogai aprūpinti kompiuteriais bei 

išklausė sistemos diegimo mokomuosius seminarus. Nuo rugsėjo mėnesio elektroninį dienyną pildo 

ir naudojasi jo duomenimis visi (100 %) pedagogų (tvarko vaikų lankomumo apskaitą, fiksuoja 

vaikų pasiekimus ir pažangą, planuoja ugdomąsias veiklas). Siekiant veiksmingesnio ugdymo 

proceso organizavimo bei tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo aktyviai plėtoti elektroninio dienyno 

diegimą. 
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            Vaikai, vadovaujami auklėtojų, aktyviai dalyvavo  šalies ir miesto projektuose, konkursuose 

ir kituose renginiuose. Kartu su Slovėnijos ir Kroatijos ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis 

bendradarbiauta tarptautiniame projekte ,,Pasakyk pasauliui labas‘‘ (,,Sayhello to theworld‘‘). 

Skatinant pilietiškumą, žadinant patriotinius jausmus šaliai, miestui, įstaigai bei Lietuvos valstybės 

atkūrimo 100-mečio paminėti inicijuoti, organizuoti, vykdyti tarptautiniai, šalies, miesto projektai: 

,,100 mano gerų darbelių Lietuvai‘‘, ,,Auginu Lietuvai‘‘, ,,Mano trispalves papuošalas‘‘, ,,Lietuva, 

Lietuva –tai graži šalelė‘‘, „Klaipėdieti ,nusišypsok!“ ,„Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto 

širdyje“, konkursai ,,Mes – šimtmečio vaikai‘‘, ,,Vėliavos plazdėjime, Lietuvą matau‘‘, ,,Rašau žodį 

Lietuva‘‘,   ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai‘‘ rankdarbių 

parodoje ,,Sveikuolių žiedai Lietuvai‘‘, ,,Rašau žodį Lietuva‘‘, vaikų ligoninėje piešinių parodoje 

,,Mano piešinyje gyvena Lietuva‘‘, ikimokyklinių ugdymo įstaigų foto darbų paroda  ,,Šimtmečio 

vaikai‘‘. Dalyvauta visų miesto ikimokyklinių įstaigų koncerte ,,Praeitis augina ateitį: vedu tave per 

gimtąją žemę‘‘, XIV Baltų asociacijos koncerte ,,Sušildom Baltijos tautas‘‘, J. Kačinsko mokykloje 

koncerte ,,Skambančio molio orkestras‘‘,  ,,Auginantys talentai‘,  miesto ikimokyklinių įstaigų 

skaitovų konkurse ,,Mano gimtinei 100 metų‘‘, edukacinėse veiklose  ,, Iš močiutės skrynios‘‘. 

              Puoselėjant įstaigos tradicijas, kultūrą, papročius, plečiant vaikų pažinimą apie Klaipėdos 

krašto regiono tautų savitumą, kultūrą, vykdytos tradicinės, kalendorinės šventės ir renginiai :„Trys 

karaliai“, ,,Roždestvo‘‘, „Linksmai dūksim, linksmai grosim, žiemai kailį išvanosim“, „Iš močiutės 

skrynios...“, „Vėliavėlės spalvos“, „Velykų linksmybės“, „Mamytė mieliausia, močiute 

švelniausia“, „Darželio niekad nepamiršiu“, „Iš liaudies lobių skrynios“, ,,su Kalėdų seneliu 

linksma, gera ir smagu‘‘. 

              Siekiant kryptingo ir sistemingo ugdymo, didelis dėmesys skirtas ugdymo inovacijoms: 

dalyvauta UAB ,,Palink‘‘ prekybos tinklo ,,IKI‘‘ socialinės atsakomybės projekte ,,Sodinčius‘‘, 

Klaipėdos miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų renginyje ,,Aš smalsus tyrėjas‘‘. 

             Rengtos   teminės vaikų kūrybinės raiškos savaitės: ,,Klaipėdiečiai - mažieji olimpiečiai‘‘, 

,,Mažais žingsneliais - pajūrio takeliais‘‘, ,,Žibintų ir šviesų šalyje‘‘, “Gerų darbelių savaitė“;  

teminės dienos ,,Mano trispalves papuošalas‘‘,  ,,Vandens‘‘, ,,Gandro‘‘. Pedagogai savo darbe taiko 

inovatyvius  ugdymo metodus: organizavo veiklas netradicinėse aplinkose ( P.Domšaičio paveikslų 

galerijoje, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Ruoniuko“, ,,Pempininkų‘‘ 

filialuose, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Lietuvos Jūrų muziejuje, lengvosios atletikos 

manieže). Tikslingai ir aktyviai dalyvavome edukaciniuose, muzikiniuose, sporto ir kituose 

renginiuose  - „Teatro paslaptys“, “Iš kur atsiranda perlas?”, “Delfinas ir aš”, „Svečiuose pas 

pasaką‘‘, „Ilgaausiai pavasario pagalbininkai“, ,,Dienos ir nakties kaita‘‘, ,,Žvakelės liejimo 

pamokėlė‘‘.  
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                Aktyviai dalyvauta miesto, šalies, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose, parodose: 

,,Žiemos spalvos“, ,,Mano piešinyje gyvena Lietuva“, „Kalėdinis sapnas‘‘ (Vaikų ligoninė), 

“Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą”, ,,Lietuvos migruojantys paukščiai‘‘ 

(keramikų pavasaris), ,,Mano Velykos‘‘ (fotografijų paroda, Šiauliai). Ugdant drąsą, saviraišką ir 

pasitikėjimą savimi, dalyvauta respublikiniame vaikų meno projekte „Aš mamyte, tau pašoksiu“, 

šokių konkurse “Augantys talentai 2018”, tarptautiniame konkurse „Linksmieji perliukai -  2018“, 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato konkurse „2018 metų saugiausia 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga“. Ugdytiniai ir pedagogai dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių 

įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalyje ,,Vaidinimų kraitelė“. Įstaigos bendruomenės iniciatyva 

organizuotos gerumo akcijos: „Lesyklėlių miestelis“, Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės 

bibliotekoje ,,Kalėdinių eglučių kiemelis‘‘, „Velykinė gerumo mugė“ (surinktos lėšos buvo skirtos 

onkologine liga sergančio vaiko šeimai), akcija - koncertas „Džiaukimės kartu“ senelių dienos 

centre. 

                 Gausiai organizuota tikslinga projektinė veikla įstaigoje –,,Grožį ir gėrį kuriame kartu‘‘, 

,,Gerumo keliais‘‘, ,,Gerų darbų šalyje‘‘, ,,Pasakų šalyje‘‘, „Pažinkime Klaipėdą“,  Mano miesto 

įžymybės‘‘, ,,Sporto šakos‘‘. 

                 Glaudžiai bendradarbiaudami su ugdytinių tėvais pedagogai  nuveikė daug prasmingų 

darbų, ypatinga dėmesį skyrėme bendrai veiklai, veiklos tęstinumui, bendrų renginių, veiklų 

organizavimui: teminės savaitės, bendros kūrybinių darbų, piešinių, fotografijų parodos, bendros 

išvykos, pasirodymai, akcijos, atviros veiklos tėveliams, tiriamoji veikla kartu, dirbtuvės tėveliams, 

grupių ir darželio puošimas, vykdytos pedagogų, tėvų apklausos, pokalbiai, veiklos vertinimo ir 

įsivertinimo analizė.  

                  Pedagogai aktyviai dalijasi gerąją patirtimi: skaityti  pranešimai asociacijos ,,Slavų 

vainikas“ metodinėje-praktinėje konferencijoje  „Klaipėdietis, klaipėdietis, aš Lietuvos pilietis!“; 

seminare „Ankstyvosios prevencijos programa  „Zipio draugai“  - šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į 

skirtingus poreikius“, Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų teorinėje 

- praktinėje konferencijoje „Sveikos gyvensenos įgyvendinimo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje 

patirtis“, ,,Naujoviškumas ir kūrybiškumas sveikos gyvensenos ugdymo procese“, atvira veikla 

pedagogams „Joninių kepurės“. 

                Sėkmingai tęsiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą  organizuoti bendri renginiai su l/d 

„Švyturėlis“, „Versmė“,  ,,Puriena‘‘, Želmenėlis‘‘, „Santarvės“, M. Gorkio progimnazijomis, 

,,Gilijos‘‘ pradinės mokyklos ugdytiniais, J. Kačinsko muzikos mokykla. Plėtotas įstaigos 

bendradarbiavimas su Klaipėdos PPT, Sveikatos biuru, Klaipėdos universitetu, Klaipėdos miesto 

pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos m. savivaldybės Viešosios bibliotekos 
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„Ruoniukas“ vaikų filialu. Planinga ir kryptinga jungtinė veikla sąlygoja geresnius pedagogų 

profesinės kompetencijos tobulinimo, pagalbos vaikui ir šeimai teikimo ir gerosios patirties sklaidos 

rezultatus. Žinios apie įstaigos veiklą visuomenei, tėvams ir pedagogams skelbtos įstaigos 

internetinėje svetainėje www.bangele.lt.   

              Sistemingai ir kryptingai įgyvendinamas uždavinys - tikslingai stebėti ir fiksuoti kiekvieno 

vaiko pasiekimus, pažangą ir panaudoti sėkmingai brandai ir tobulėjimui. Atlikus vidaus auditą, 

analizuota vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, dokumentacija. Nustatyta, kad vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema vertinama teigiamai: refleksija atliekama dalyvaujant 

pedagogams, specialistams, iš dalies tėvams, rengiamos grupės pasiekimų ir pažangos vertinimo 

lentelės,  vaiko diagramos ir aprašai, rekomendacijos apie brandą mokyklai, formuojami vaiko 

pasiekimų aplankai, tačiau tobulintina pedagogų ir vaiko šeimos dermė atliekant vaiko vertinimo 

procedūras. Buvo organizuotas metodinis pasitarimas: „Vaikų pasiekimų ir pažangos stebėjimas, 

fiksavimas, refleksija, vertinimas“, kurio metu pedagogai skaitė pranešimus ir dalijosi gerąja 

patirtimi. Teiktinos išvados: vaiko pasiekimus vertina pedagogai, įstaigos specialistai, tik iš dalies 

tėvai, įsivertina patys vaikai, taikomi vertinimo būdai - vaiko stebėjimas kasdienėje aplinkoje, 

veiklos ir kūrybos darbų analizė, nuotraukos, filmuota medžiaga, individualūs pokalbiai su tėvais, 

vaiko pažangos pokyčiai fiksuojami, rengiami vaiko pasiekimo aprašai, kaupiami individualūs 

aplankai, rekomendacijos pradinių klasių mokytojoms, su jais supažindami tėvai, įstaigos vadovai, 

pažanga aptariama Mokytojų tarybos posėdyje, pasiekimų vertinimai naudojami ugdymo turinio  

planavimui tobulinti. 

                   2018 m. vienas iš svarbiausi įstaigos veiklos prioritetų ir veiklos uždavinių - sutelkti 

įstaigos bendruomenės narius aktyviam sportui ir veiklos gerinimui.   Siekiant įgyvendinti šį 

uždavinį buvo atsakingai organizuota vaikų sveikatinimo veikla, sėkmingai įgyvendintos 

,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų ir švietimo sveikos gyvensenos 

ugdymo programa‘‘ ir Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus patvirtinta 

,,Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ 2018 m. mokinių sveikatos priežiūros veiklos planas‘‘. 

Šios programos ir planai sėkmingai integruojami į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų turinį .Toliau taikyta socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimoči“. Vykdyta žalingų 

įpročių prevencija pagal kiekvienos grupės vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo veiklos planą, 

sergamumo mažinimo priemonės: saugios ir sveikos ugdomosios aplinkos kūrimas, individualūs 

pokalbiai su tėvais, parengti lankstinukai, informaciniai pranešimai tėvų lentose. Siekta užtikrinti 

tinkamas sveikas ir saugias, atitinkančias higienos reikalavimus, ugdymo(si) sąlygas, įsigytas 

sportinis inventorius, priemonės, skirtos aktyviai fizinei veiklai. Atlikta vaikų maitinimo 

organizavimo ir vaikų kultūrinių-higieninių įgūdžių stebėsena ir analizė. Įgyvendintos teminės 
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savaitės  ,,Klaipėdiečiai – mažieji olimpiečiai‘‘, ,,Judumo savaite‘‘, ,,Mes 100-čio vaikai‘‘, 

sveikatos šventės ir pramogos ,,Su vaikyste ant bangos‘‘, ,, Vandens pasaulis‘‘, edukacinės 

valandėlės „Kaip teisingai valyti dantukus‘‘, „Kur gyvena bakterijos ir mikrobai?“, ,,Saugaus eismo 

pamokėlė‘‘, „Šviesoforas ir Amsis; edukaciniai – sportiniai renginiai ,,Ledo ritulys‘‘, ,,Regbi‘‘, 

išvykos į Lengvosios atletikos maniežą ,Švyturio areną, prie jūros, dalyvauta: Respublikinėje 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ rankdarbių parodoje 

,,Sveikuolių žiedai Lietuvai‘‘, akcijoje ,,Mes bėgam - 2018‘‘; ,,Vilties bėgimas‘‘, konkurse 

,,Šimtukas‘‘, akcijoje ,,100 metrų bėgimas‘‘, nekontaktinio regbio varžybose Klaipėdoje ir 

Telšiuose („Varžėsi jaunieji regbininkai" dienraštis „Vakarų ekspresas“). Skaityti pranešimai 

,,Hiperaktyvūs ir agresyvūs vaikai mūsų aplinkoje“, ,, Psichogimnastikos įtaka vaiko emocinei 

sveikatai“. Įgyvendinant inovatyvius metodus, sėkmingai vykdytas respublikinės ikimokyklinio 

ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) Lietuvos Tautinio Olimpinio Komiteto 

projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės‘‘, tarptautinis projektas,, „Sveikatiada“. Įstaigos 

bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja rytinėse mankštose, Zumbos, jogos užsiėmimuose, 

masiniame  bėgime, ikimokyklinių įstaigų boulingo varžybose. Dalintasi gerąja patirtimi su miesto 

ikimokyklinių įstaigų pedagogais: rodyta atvira veikla ir skaitytas pranešimą „Crossfit‘‘ elementų 

panaudojimas kūno kultūros pratybose‘‘. Stiprinant vaikų sveikatą ir skatinant vaiko aktyvumą 

glaudžiai bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, įstaigoje sėkmingai įgyvendinami sveikos 

gyvensenos ugdymo projektai „Sveika šeima“, „Susipažinkime su sporto šakomis“, organizuotos 

sveikatos bei ekologinės savaitės, sporto šventės „Žaidžiam, šokam, bėgiojam – kartu su šeima 

sportuojam“, kvadrato, nekontaktinio regbio varžybos , akcijos ,„Diena be autotransporto“, teminės 

dienos  ( „Žiemos linksmybės‘‘, ,,Vandens diena‘‘), organizuotos bendruomenės nuotraukų parodos 

,,Mes didžiuojamės‘‘, ,,Prie Baltijos Jūros gyvenu‘‘ ir kt. Sėkmingai tęsėme projektą  

„Mankštiada“, įtraukiant tėvelius į rytinę mankštą lauke. Kūrybiškai ir tikslingai sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymui išnaudotas žaidimų su smėliu ir vandeniu kambarėlis (tiriamoji 

eksperimentinė veikla). Tęsiamas dalyvavimas programose  “Pienas vaikams”, “Vaisių vartojimo 

skatinimas”, kurių dėka papildomai bei nemokamai patiekiami vaisių ir pieno produktai. 

  Iš dalies įgyvendintas uždavinys – atnaujinti įstaigos materialinę bazę. Įstaigos 

reikmėms skirtos lėšos naudojamos racionaliai, taupiai ir tikslingai, sprendimai derinami su įstaigos 

savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis dėmesys buvo skiriamas estetiškų, šiuolaikiškų 

ugdymo priemonių įsigijimui, edukacinių aplinkų tobulinimui, naujų kūrimui. Iš savivaldybės 

biudžeto lėšų atliktas įstaigos 4 sanitarinių patalpų remontas,  atnaujinti grupių baldai (12 spintų 

priemonėms, 12 spintų rūbams ir 12 komodų), 4 sanitarinių patalpų ūkinės spintos, 5 virtuvėlių 

baldų komplektai, 3 grupių vaikų rūbų spintelės; į grupes įsigytos: antklodės (290 Eur.),  užuolaidos 
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(500 Eur.), stendai (216 Eur), langų dekoravimas (609 Eur), virėjų rūbai (468 Eur), indai (600 Eur), 

santechnika (433 Eur.). Atnaujinta virtuvės įranga ir inventorius: įsigyta iš SB skirtų lėšų 

konvekcinė krosnelė (4,5 tūkst. Eur), skardos. Gauta 3,5 tūkst. Eur paramos lėšų, kurios buvo 

panaudotos iškeltų įstaigos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui: 2 grupių rūbinių remontui ir grindų 

atnaujinimui (3,7 tūkst. Eur), salės parketo atnaujinimui (822 Eur), interneto pravedimo (2,0 tūkst. 

Eur), krosnelės įsigijimui (920 Eur). Iš sutaupytų tėvų įmokų už vaiko išlaikymą lėšų įsigyta: 

projektorius su pulteliu (2,49 tūkst. Eur),  stacionarus kompiuteris (1,05 tūkst. Eur),  lazerinis 

spausdintuvas (375 Eur), išoriniai kieti diskai (170 Eur). Ugdymo(si) aplinka tikslingai praturtinta 

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

poreikius atitinkančiomis ugdymo priemonėmis (knygos, ugdymo priemonės - 705 Eur, žaislai, 

sportinis inventorius  - 1,470 tūkst. Eur).  Įstaigos pedagogės, dalį mokinio krepšelio lėšų panaudojo 

edukacinių užsiėmimų organizavimui (460 Eur)  ir transporto paslaugoms (60 Eur). Nepavyksta 

įvykdyti kai kurių įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymų: atlikti tualetų ir miegamųjų 

radiatorių apdailos, sutvarkyti visas sanitarinės patalpas, lauko sporto aikšteles, vandentiekio ir 

kanalizacijos bei šildymo sistemos renovacijai. Nepakako lėšų baldams įsigyti, šviestuvų 

atnaujinimui, grindų dangos pakeitimui, laiptinių remontui, įrengimų lauko žaidimų aikštelėms 

įsigyti. 

 

 

2018 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG analizę 

Stiprybės Silpnybės 

1. Įstaigos veikla stabili, atvira, turi ryškius 

veiklos prioritetus 

2. Sukurta funkcionali, estetiška ugdymo 

aplinka 

3. Puoselėjamos įstaigos tradicijos 

4. Sudarytos sąlygos naudotis IKT 

5. Tikslingai naudojami įstaigai skirti 

asignavimai 

1. Didelė pedagogų kaita 

2. Nepakankama pedagogų ir tėvų veiklos 

dermė vertinant ugdytinių pasiekimus 

3. Tobulintinas ugdymo turinio planavimas 

4. Nepakankamas informacinių 

komunikacinių technologijų 

panaudojimas 

Galimybės Grėsmės 

1. Pedagogų komandinio darbo stiprinimas 

2. Tikslingas darbuotojų profesinis 

tobulėjimas 

3. Dalyvavimas ES struktūrinių fondų paramos 

programose, projektuose 
 

1. Nuolatinė švietimo politikos kaita 

2. Blogėjanti pastatų būklė 

3. Blogėjanti vaikų sveikata ir didėjantis 

vaikų su specialiaisiais poreikiais 

skaičius 

4. Pedagogų stoka 
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  Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“                                                                            

                                                                                                   2019 m. sausio 21 d.  Nr. V - 3 

                                                                                                   2 priedas 

                                           

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, koregavimas 

1.1. įstaigos veiklos plano 2019 m. 

patvirtinimas, 2020 m. - 

numatymas 

J. Zankina, 

D. Šalkauskienė 

 

01,12 Įstaigos, 

mokytojų 

tarybose 

1.2. strateginio plano 2019-2021 m. 

numatymas, koregavimas 

J. Zankina, 

J. Jurevičienė, 

I. Čalyševa, 

 Darbo taryba 

01, 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.3 koreguoti, atnaujinti ir tobulinti 

įstaigos veiklą reglamentuojančias 

tvarkas 

J. Zankina, 

J. Jurevičienė 

 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.4 pareigybių aprašų atnaujinimas J. Zankina 

 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.5. rengti pedagogų tarifikaciją, etatų 

ir vardinius sąrašus 

J. Zankina 

 

09,01 Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.6. rengti ir atnaujinti mokinių ir 

pedagogų registro duomenis 

M. Burbienė 

 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Direkcijos 

pasitarime 

1.7. organizuoti viešuosius pirkimus ir 

rengti viešųjų pirkimų ataskaitą 

J. Jurevičienė 

 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje, 

direkcijospasitar

ime 

1.8 atnaujinti įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programą, vadovaujantis 

naujausiais švietimo ministerijos 

dokumentais 

D. Šalkauskienė 

 

Sausis- 

rugsėjis 

Mokytojų 

taryboje 

1.9. parengti 2019-2021 metų 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programą 

J. Zankina 

 

Pagal planą Atestacinėje 

komisijoje 

1.10. kūrybinių ir darbo grupių veikla D. Šalkauskienė 

 

 

Pagal planą Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

1.11. vykdyti neformaliojo ugdymo 

programas 

D. Šalkauskienė 

 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

1.12. kvalifikacijos tobulinimas  

(priedas) 

D. Šalkauskienė 

 

Pagal planą Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

1.13. priešmokyklinio, ikimokyklinio ir D. Šalkauskienė Iki 09.15 Mokytojų, 
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specialistų ugdymo planai 2019 

m. 

 Metodinėje 

tarybose 

1.14. atnaujinti ir tobulinti finansinės 

apskaitos politikos bei kontrolės 

dokumentus 

J. Zankina 01-12 Bendruomenės 

pasitarime 

1.15. rengti ir tvarkyti formalių ir 

neformalių savivaldos institucijų 

dokumentus 

savivaldos instit. 

pirmininkai 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

1.16. 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 

 

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, 

I. Čalyševa 

 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

5. Įstaigos veiklos funkcionavimo 

užtikrinimas (šildymas, elektra, 

ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, 

ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialinio turto remontas ir kt.) 

J. Zankina, 

J. Jurevičienė 

 

Per metus Įstaigos, Darbo 

tarybose 

6. Vaikų maitinimo organizavimas 

6.1. vykdyti ES programą ,,Pienas 

vaikams“ 

T. Nižnikovskaja Visus metus Bendruomenės 

pasitarime 

6.2. vykdyti ES programą  ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas švietimo 

įstaigoje“  

T. Nižnikovskaja Visus metus Bendruomenės 

pasitarime 

6.3. vidinio RVASVT sistemos audito 

organizavimas 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Bendruomenės 

pasitarime 

6.4. maisto produktų ir pagamintų 

patiekalų kokybės vertinimas 

Maitinimo 

kontrolės 

komisija 

04, 10 Įstaigos taryboje 

6.5. lengvatų vaikų maitinimui 

taikymas, 

nemokamo maitinimo 

priešmokyklinėse grupėse 

organizavimas, atskirų 

valgiaraščių ruošimas 

J. Zankina, 

T. Nižnikovskaja 

01-12 Įstaigos taryboje 

7. Vykdyti pedagoginės veiklos dokumentavimo stebėseną 

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 
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7.3. vaiko gerovės komisijos 

dokumentų kokybės analizė 

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 

8.1. lauko sporto aikštyno teritorijos 

modernizavimas 

J. Zankina, 

 

III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.2. naujų lauko įrengimų įsigijimas J. Zankina III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.3. grupių aplinkos atnaujinimas (1 

grupės kapitalinis remontas) 

 

J. Jurevičienė II, III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.4. sanitarinių patalpų ir virtuvėlių 

kapitalinis remontas (4) 

J. Jurevičienė III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.5. naujų baldų įsigijimas (spintos į 

sanitarines patalpas ir virtuvėles) 

J. Zankina III 

ketvirtyje 

Direkcijos 

posėdyje 

8.6. IKT įsigijimas ( kompiuteris (1 

vnt.) su programine įranga, 

projektoriaus su elektriniu ekranu, 

spausdintuvas) 

J. Zankina I ketvirtyje Direkcijos 

posėdyje 

8.7. aprūpinti grupes ikimokykliniam 

ir priešmokykliniam ugdymui 

reikalingomis priemonėmis 

D. Šalkauskienė 

 

1 kartą per 

ketvirtį 

Direkcijos 

posėdyje 

9. Aplinkos personalo veiklos priežiūra 

9.1. aplinkos personalo veiklos 

tobulinimas 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

9.2. metinių uždavinių stebėsena ir 

veiklos įvertinimas 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

9.3. žinių tobulinimo seminarų 

organizavimas 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

9.4. saugos darbe užtikrinimas 

(darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė, instruktavimas saugos 

klausimais, gaisrinės civilinės 

darbų saugos mokymo programos 

vykdymas)  

J. Jurevičienė, 

T.Nižnikovskaja 

 

01-12 Direkcijos 

posėdyje 

10. Vykdyti įstaigos veiklos vidaus įsivertinimą 

10.1.  atlikti giluminį įsivertinimą 

1.3. Mokyklos vidaus ir išorės 

ryšiai 

1.3.1. Mokyklos bendruomenės 

narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kokybė 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

11.  Atlikti tiriamąją analitinę veiklą 

11.1 bendruomenės bendradarbiavimo J.Zankina, 01-05 Mokytojų 
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būdai ir formos D. Šalkauskienė tarybos posėdyje 

11.2. vaikų bendravimo įgūdžių 

formavimas  

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

09-11 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

12. Vykdyti išteklių (finansinių, 

materialinių, žmogiškųjų) paiešką 

J.Zankina 

 

01-12 Įstaigos 

tarybos posėdyje 

13. Tobulinti ugdymo(si) procesą  

13.1. diegti elektroninį dienyną „Mūsų 

darželis“ 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

13.2. atnaujinti Klaipėdos lopšelio-

darželio ,,Bangelė‘‘ ikimokyklinio 

ugdymo programą 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

13.3. taikyti neformaliojo ugdymo 

tyrinėjimų, pažinimo ir kūrybos  

programą  „Smalsiukų akademija“ 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė, 

L.Aksionova 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

13.4. įgyvendinant ,,Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo(si) 

programą‘‘ taikyti ,,Opa pa‘‘ 

metodinių priemonių komplektą 

D. Šalkauskienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

13.5. tobulinti ugdymo procesą 

naudojant „ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašą“  

D. Šalkauskienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

13.6. taikyti tarptautinę programą 

„Zipio draugai“ 

I.Romerienė, 

I.Mikulskienė 

01-12 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

13.7. taikyti socialinio-emocinio 

ugdymo programą „Kimočiai“ 

G.Stonkienė 01-12 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

13.8. organizuoti kūrybinių darbo 

grupių veiklą 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

13.9. skatinti  pedagogus nuolat 

tobulinti savo pedagoginę 

kompetenciją, domėtis švietimo 

naujovėmis, aktyviai dalyvauti 

mokymuose  

(1 priedas) 

J.Zankina, 

D. Šalkauskienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

14. Tikslingai organizuoti metodinę veiklą 

14.1. pristatyti  informaciją įvairiais 

švietimo klausimais organizuojant 

metodinius susirinkimus 

D. Šalkauskienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

14.2. organizuoti metodinius 

pasitarimus 

D. Šalkauskienė 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

14.3. kalbinės aplinkos formavimo  

grupėse būdai ir galimybės  

D. Šalkauskienė 

 

03 Metodinėje 

taryboje 

14.3.1. skaitymo motyvaciją skatinantys 

būdai ir galimybės 

priešmokyklinėje grupėje 

V. Paulauskienė 03 Metodinėje 

taryboje 
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14.3.2. sakytinės kalbos formavimas 

lopšelio grupėje 

G. Stonkienė 03 Metodinėje 

taryboje 

14.3.3. žaismingas kalbos ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje 

O. Žutautaitė 03 Metodinėje 

taryboje 

14.4. fizinės ir emocinės vaiko 

sveikatos stiprinimas  

D. Šalkauskienė 

 

05 Metodinėje 

taryboje 

14.4.1. vaikų emocinės savijautos 

stiprinimo būdai ir galimybės 

taikant Zipio programą 

I. Mikulskienė 05 Metodinėje 

taryboje 

14.4.2. sveikatos stiprinimas siekiant 

aktyvaus bendradarbiavimo su 

šeima 

L.Aksionova, 

L.Šlymienė 

 

05 Metodinėje 

taryboje 

14.4.3. savireguliacijos ir savikontrolės 

ugdymo(si) svarba vaikui 

I. Sysojeva 05 Metodinėje 

taryboje 

14.4.4. vaizdinės medžiagos pristatymas 

„Iš Žuvelių grupės gyvenimo“ 

L.Aksionova, 

A.Vainer 

05 Metodinėje 

taryboje 

14.4.5. žaislai ir žaidimai iš kartoninių 

dėžių -  teigiamų emocijų ugdymo 

galimybės  

L.Jefremenko 05 Metodinėje 

taryboje 

14.5. inovacijų taikymas  plėtojant 

bendruomenės narių 

bendradarbiavimą 

D. Šalkauskienė 

 

10 Metodinėje 

taryboje 

14.5.1. šiuolaikinių technologijų taikymo 

galimybės bendraujant su tėvais 

A.Morozova 10 Metodinėje 

taryboje 

14.5.2. pedagogų tarpusavio sąveika -  

lemiamas veiksnys gerai vaiko 

savijautai ir įgyjamai patirčiai 

L.Siautilienė 10 Metodinėje 

taryboje 

14.5.3. vaiko teisių įgyvendinimo 

galimybės siekiant darnaus 

įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimo 

L.Ramanauskienė 10 Metodinėje 

taryboje 

14.6. pagalbos jauniems ir mažesnę 

darbo patirtį turintiems 

pedagogams teikimas 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

15. Plėtoti bendradarbiavimo įstaigoje įgūdžius dalinantis gerąja patirtimi 

15.1. sveikatos valandėlė  „Snaigės 

istorija“ 

L.Siautilienė 02 Metodinėje 

taryboje 

15.2. atvira veikla „Matematinių 

vaizdinių formavimas - mažųjų 

matematika“ 

I.Sysojeva 03 Metodinėje 

taryboje 

15.3. sportinė veikla „Paprasti, bet 

neprasti žaidimai“ 

L.Šlymienė, 

N.Fediukina 

03 Metodinėje 

taryboje 

15.4. sveikatos valandėlė „Linksmosios 

kojelės“ 

G.Stonkienė 04 Metodinėje 

taryboje 

15.5. atvira kūrybinė veikla „Žemės 

spalvos“ 

V.Stauskienė 04 Metodinėje 

taryboje 

15.6. atvira veikla  „Žemė mūsų 

rankose“ 

A.Žučkova 03 Metodinėje 

taryboje 

15.7. atvira veikla „Sveikatos šalyje“ A. Morozova 05 Metodinėje 
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taryboje 

15.8. atvira veikla įstaigos pedagogams 

„SMART lentos galimybės 

ugdymo procese“ 

A.Vainer 05 Metodinėje 

taryboje 

15.10. kūrybinė veikla su moliu „Kas ten 

darže auga?“ 

Y.Mažeika 10 Metodinėje 

taryboje 

15.11. atvira veikla pedagogams 

“Pirštukų žaidimai kūrybiškai“ 

L.Ramanauskienė 10 Metodinėje 

taryboje 

15.12. atvira veikla pedagogams „Aš ir 

tu tarp rudens spalvų“ 

A.Kaminskė 11 Metodinėje 

taryboje 

15.13. kūrybinė veikla „Kalėdų 

belaukiant“ 

I.Mikulskienė 12 Metodinėje 

taryboje 

15.14. sveikatos valandėlė „Esu saugus, 

kai žinau“ 

A.Kniagnickaja 12 Metodinėje 

taryboje 

15.15. sveikatos valandėlė kūrybiškai 

„Sveiko maisto detektyvai“ 

N.Fediukina, 

S.Volosevič 

 

05 Metodinėje 

taryboje 

15.16. Advento vakaronė „Einam Kalėdų 

ieškoti“ 

V.Stauskienė, 

J.Žuklienė, 

J.Kadagienė 

11 Metodinėje 

taryboje 

16. Organizuoti vaikų saviraiškos skatinimo priemones įstaigoje, mieste, respublikoje, 

tarptautinėse švietimo veiklose 

16.1. dalyvauti miesto vaikų 

edukaciniuose kultūriniuose 

renginiuose 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

16.2. dalyvauti vaikų piešinių parodose Pedagogai 01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

16.3. dalyvavimas vokalinės muzikos 

koncerte  „Žiemos solo“ 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centre „Želmenėlis“ 

J.Kadagienė 01 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

16.4. 

 

dalyvauti vaikų saviraiškos ir 

kūrybos festivalyje „Žiemos 

karuselė“ 

L.Aksionova, 

A.Vainer, 

L.Šlymienė 

02 Metodinės 

tarybos  

Posėdyje 

16.4. dalyvauti vaikų kūrybos 

festivalyje „Vaidinimų kraitelė“ 

J.Kadagienė, 

D.Šalkauskienė 

V.Paulauskienė 

05 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

16.5. dalyvauti Tarptautiniame vaikų ir 

jaunimo konkurse 

„Linksmieji perliukai -  2019“ 

J.Kadagienė 05 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

16.6. dalyvauti Klaipėdos vaikų ir 

moksleivių lietuvių liaudies 

kūrybos atlikėjų konkurse 

„Tramtatulis – 2019“ 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

 

03 Metodinėje 

taryboje 

16.7. dalyvauti šventiniame renginyje 

Kovo 11d. paminėti „Vaikų  

muzikinės išdaigos“ 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

16.8.  dalyvauti skaitovų konkurse D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

09 

 

Metodinėje 

taryboje 
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16.9. dalyvauti Klaipėdos miesto 

ikimokyklinių įstaigų renginyje 

„Vasaros spalvų vainikas“, 

skirtame paminėti tarptautinę 

vaikų gynimo dieną 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

06 Metodinėje 

taryboje 

17.  Organizuoti tradicinius ir netradicinius renginius 

17.1. atsisveikinimo su eglute popietės 

„Trys karaliai“ 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

01 Metodinėje 

taryboje 

17.2. šventinis renginys su 

krikščioniška mokykla  

S.Volosevič, 

L.Aksionova 

01 Metodinėje 

taryboje 

17.3. Užgavėnių pramoga „Blynai 

blynai skanumynai“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič 

03 Metodinėje 

taryboje 

17.4. Vasario 16-ąjai skirtas edukacinis 

renginys „Gimtinės spalvos“  

J.Kadagienė, 

pedagogai 

02 Metodinėje 

taryboje 

17.5. šventinis renginys Kovo 11 d. 

paminėti „Geltona, žalia ir 

raudona“ 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

17.6. kūrybinis renginys įstaigos 

bendruomenei, skirtas 

Tarptautinei moters dienai 

paminėti 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

03 Įstaigos taryboje 

17.7. Velykinė pramoga  „Rid rid rid 

margi margučiai...“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič, 

pedagogai 

04 Metodinėje 

taryboje 

17.8. popietės mamytėms ir močiutėms  

„Mamytė mieliausia, močiutė 

geriausia“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

03, 05 Metodinėje 

taryboje 

17.9. šventiniai rytmečiai 

priešmokyklinėse grupėse 

„Pamojuosiu rankele“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič, 

priešm. gr. 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

17.10. mokslo metų pradžios šventė 

„Darželi, labas!“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič, 

pedagogai 

09 Metodinėje 

taryboje 

17.11. rudens vakarojimai „Krinta lapai 

pamažu, rudenėli, kaip gražu!“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

10 Metodinės 

tarybos  

posėdyje 

17.12. Kalėdinės  popietės „Kalėdų 

seneli, kur tu?“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

17.13. organizuoti  Velykinę ir Kalėdinę 

labdaros akciją - koncertą 

„Gerumas nieko nekainuoja“ 

L.Aksionova, 

pedagogai 

04,12 Metodinėje 

taryboje 

18. Organizuoti temines savaites, dienas 

18.1. Žemės diena, skirta Pasaulinei 

žemės dienai paminėti 

D.Šalkauskienė 

V.Stauskienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

18.2. Katino diena J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

03 Metodinėje 

taryboje 
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pedagogai 

18.3. Mažo teatriuko diena S.Volosevič, 

J.Kadagienė, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

04 Metodinėje 

taryboje 

18.4. Knygų savaitė  D.Šalkauskienė, 

L.Aksionova, 

pedagogai 

04 Metodinėje 

taryboje 

18.5. Žibintų savaitė S.Volosevič, 

J.Kadagienė, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

11 Metodinėje 

taryboje 

18.6. Mergaičių diena S.Volosevič, 

J.Kadagienė, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

11 Metodinėje 

taryboje 

18.7. Gerumo savaitė: 

Pyragų diena 

Komplimentų diena 

S.Volosevič, 

J.Kadagienė, 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

19. Vykdyti projektus  

19.1. projektas „Grožį ir gėrį kuriame 

kartu“ su Prano Domšaičio 

galerija 

V.Stauskienė, 

J.Žuklienė 

01-05 Metodinėje 

taryboje 

19.2. projektas „Daryt gerus darbus 

vienas malonumas“ 

L.Aksionova, 

A. Vainer 

01-05 Metodinėje 

taryboje 

19.3. projektas ,,Pasakų šalyje‘‘ J. Nižnikovskaja, 

S. Volosevič 

01-05 Metodinėje 

taryboje 

19.4. projektas „Su pirštukais žaidžiu ir 

gražiai gražiai kalbu“ 

L.Ramanauskienė 02-05 Metodinėje 

taryboje 

19.5. gamtamokslinis projektas 

„Snaigė“ 

L.Siautilienė, 

I.Romerienė 

01-02 Metodinėje 

taryboje 

19.6. projektas „Paskaityk, mamyte, 

pasaką“ 

V. Paulauskienė 02-03 Metodinėje 

taryboje 

19.7. projektas „Vaikai garsų 

pasaulyje“ 

L.Mikužienė, 

I.Romerienė 

02-05 Metodinėje 

taryboje 

19.8. projektas „Pasek, mamyte, 

pasakėlę“ 

L.Mikužienė, 

I.Romerienė 

10 Metodinėje 

taryboje 

19.9. pažintinis-kūrybinis projektas 

„Morka, morkytė“ 

G.Stonkienė, 

I.Mikulskienė 

09-11 Metodinėje 

taryboje 

19.10. projektas „Aš - Lašelis ir mano 

šeima“ 

Y. Mažeika, 

N.Biriukova 

09-12 Metodinėje 

taryboje 

19.11. kūrybinis pažintinis projektas 

„Ropė“ 

I.Sysojeva 

 

09-11 Metodinėje 

taryboje 

20. Vykdyti bendradarbiavimą tarp grupių, socialinių partnerių 

20.1. edukacinis pažintinis renginys su 

l/d „Puriena“ ir l/d „Švyturėlis“ 

ugdytiniais  „Ar pažįsti savo 

šalį?“ 

V.Paulauskienė, 

I.Mikulskienė, 

J.Kadagienė 

02 Metodinėje 

taryboje 
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20.2. dalyvauti projekte Nordplus 

Junior su l/d „Puriena“  

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01 Metodinėje 

taryboje 

20.3. muzikinė pramoga „Pavasariniai 

kačiukų džiaugsmai“ 

J.Nižnikovskaja, 

I.Sysojeva, 

S.Volosevič 

03 Metodinėje 

taryboje 

20.4. dalyvauti lopšelio darželio 

,,Švyturėlis‘‘ rengiamoje šventėje 

„Jurginės“ 

Pedagogai 04 Metodinėje 

taryboje 

20.5. edukacinių, kūrybinių veiklų 

ciklas „Gintarėlių“ ir 

„Pingvinukų“ gr. „Kiškienės 

margučiai“ 

V.Paulauskienė, 

V.Stauskienė, 

I.Mikulskienė, 

J.Žuklienė 

04 Metodinėje 

taryboje 

20.6. vykdyti projektą  su Jeronimo 

Kačinsko muzikos mokykla 

Tarptautinei muzikos dienai 

paminėti 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

10 Metodinėje 

taryboje 

20.7. Vasario 16-ąjai skirtas renginys 

„Iš močiutės skrynios“ su J. 

Kačinsko muzikos mokyklos 

mokytojais ir mokiniais 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

02,03 Metodinėje 

taryboje 

20.8. dalyvauti J.Kačinsko muzikos 

mokyklos projekte „Muzika – 

visko pradžia“ 

L.Aksionova 02-05 Metodinėje 

taryboje 

20.9. Velykinė pramogėlė „Perliukų“ ir 

„Kriaukliukų“ gr.  

L.Mikužienė, 

G.Stonkienė 

04 Metodinėje 

taryboje 

20.10. Velykinė kūrybinė veikla „Jūros 

akmenėlių“ ir „Ruoniukų“ 

grupėse 

I.Sysojeva, 

L.Ramanauskienė 

04 Metodinėje 

taryboje 

20.11. dalyvavimas Klaipėdos J. 

Kačinsko muzikos mokyklos 

projekte 

„Atverkime duris į muzikos 

pasaulį“ 

J. Kadagienė, 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

21. Dalyvauti muziejų ir kitų organizacijų edukacinėse programose, išvykose 

21.1.  P. Domšaičio galerijoje 

organizuojamuose edukacinėse 

programose 

Pedagogai Pagal 

tematiką 

Metodiniame 

pasitarime 

22.2. „Ruoniuko“ bibliotekoje 

rengiamose parodose, 

užsiėmimuose 

D. Šalkauskienė 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

22.3. Lietuvos Jūrų muziejaus 

organizuojamose edukacinėse 

veiklose 

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

01-12 

 

Metodiniame 

pasitarime 

 

22.4. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejuje 

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

22.5. Laikrodžių muziejuje rengiamose 

programose  

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

22.6. KU botanikos sodas D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

10 Metodiniame 

pasitarime 
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22.7. Klaipėdos zoologijos sodas „Mini 

Zoo“ 

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

05 Metodiniame 

pasitarime 

22.8. priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

policija, medicinos pagalbos 

tarnybos 

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

Pagal 

tematiką 

Metodiniame 

pasitarime 

22.9. Kretingos muziejus, tradicinių 

amatų centras 

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

Pagal 

tematiką 

Metodiniame 

pasitarime 

23. Vykdyti pedagogų veiklos stebėseną 

23.1. vaiko individualios pažangos 

fiksavimas ir skatinimas ugdymo 

procese 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

09, 05 Metodiniame 

pasitarime 

23.2. bendravimas ir bendradarbiavimas 

su įstaigos bendruomene, 

socialiniais partneriais 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

23.3. analizuoti dokumentaciją D.Šalkauskienė 1kartą per 

ketvirtį 

Metodinėje 

taryboje 

23.4. pedagogų – specialistų veiklos 

planavimo ir organizavimo 

tikslingumas, kryptingumas 

D.Šalkauskienė 2 kartus per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

23.5. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio įgyvendinimo 

kokybės vertinimas 

D.Šalkauskienė 1kartą per 

ketvirtį 

Metodinėje 

taryboje 

23.6. vaikų ugdymosi pasiekimų bei 

pažangos vertinimas 

D.Šalkauskienė 01-12 Metodinėje 

taryboje 

23.7. sveikos gyvensenos įpročių ir 

įgūdžių formavimas kasdieninėje 

vaiko veikloje 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

23.8 bendradarbiavimo su šeima 

efektyvumas 

D.Šalkauskienė 11 Mokyklos 

tarybos posėdyje 

23.9. vaikų adaptacijos lygis  D.Šalkauskienė 10 Metodinėje 

taryboje 

24.  Pedagogų veiklos įsivertinimas 

24.1. pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizė 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

12 Mokyklos 

tarybos posėdyje 

24.2. pedagogų veiklos savianalizė J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

05 Mokyklos 

tarybos posėdyje 

25. Bendradarbiavimo  su šeima tobulinimas siekiant kiekvieno ugdytinio gerovės 

25.1. priešmokyklinio ugdymo grupių 

tėvelių ir mokytojų susitikimas 

„Ruošiuosi į mokyklą“ 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

V.Paulauskienė, 

A.Vainer 

01-02 Metodinėje 

taryboje 

25.2. Vaiko gerovės komisijos pagalbos 

teikimas ugdytinių šeimoms 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Vaiko gerovės 

komisijos, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

25.3. straipsnių, lankstinukų, atmintinių 

tėvams rengimas 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 
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25.4. susitikimų su psichologu tėvams 

organizavimas 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

25.5. grupių tėvų susirinkimai J.Zankina, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

25.6. kūrybinė veikla su kinetiniu 

smėliu „Jūros arkliukų“ grupėje 

N.Fediukina, 

ugdytinio mama 

 

01 Metodinėje 

taryboje 

25.7. atvirų durų diena  L.Aksionova, 

A.Vainer 

09 Metodinėje 

taryboje 

25.8. kūrybinė popietė su tėveliais 

„Daug rankelių – daug darbelių“ 

G.Stonkienė, 

I.Mikulskienė 

04 Metodinėje 

taryboje 

25.9. pavasarinė mugė ,,Iš mažų 

rankelių daug gražių darbelių“ 

D.Šalkauskienė, 

J.Kadagienė 

gr. pedagogai 

04 Metodinėje 

taryboje 

25.10. edukacinė tiriamoji veikla su 

„Delfinukų“ grupės tėveliais 

„Mažasis mokslininkas“ 

L.Siautilienė, 

I.Romerienė 

05 Metodinėje 

taryboje 

25.11. kūrybinių darbelių parodėlė 

„Zipis“ 

I.Mikulskienė 05 Metodinėje 

taryboje 

25.12. pažintinis filmas tėveliams „Iš 

„Žuvelių“ gyvenimo“ 

A.Vainer, 

L.Aksionova 

05 Metodinėje 

taryboje 

25.13. atvira veikla „Kriaukliukų“ grupės 

tėveliams „Mes - mažieji 

tyrinėtojai“ 

L.Mikužienė, 

I.Romerienė 

10 Metodinėje 

taryboje 

26. Vykdyti bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais pagal 

sudarytus bendradarbiavimo 

planus 

D.Šalkauskienė 

gr. pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

27. Savalaikiai ir tikslingai 

aktualizuoti internetinę svetainę 

J.Zankina,  

D.Šalkauskienė 

01-12 Mokyklos 

tarybos posėdyje 

28. Skleisti gerąją patirtį 

28.1.    parengti straipsnius pedagogine 

    tema 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

28.2. dalintis gerąja patirtimi su 

asociacijos „Slavų vainikas“ 

nariais 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

28.3. pristatyti įstaigos veiklos 

pasiekimus respublikinėse 

konferencijose, parodose ar kito 

pobūdžio renginiuose 

J.Zankina, 

D.Šalkauskienė 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

29. Kurti bendradarbiavimu grįsta vaiko sveikatos saugojimą ir stiprinimą lemiančią 

ugdymo(si) aplinką 

29.1.  įgyvendinti įstaigos prioritetinės 

veiklos programą „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos ugdymas“ 

D.Šalkauskienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 
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29.2.  įgyvendinti grupių sveikos 

gyvensenos planus 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

29.3. dalyvauti miesto pedagogų 

metodinių darbų parodose, 

konkursuose, renginiuose 

D.Šalkauskienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

29.4. dalyvauti visuomenės sveikatos 

biuro organizuojamuose 

renginiuose 

T. Nižnikovskaja 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

29.5. vykdyti žalingų įpročių prevenciją D.Šalkauskienė, 

T.Nižnikovskaja, 

pedagogai 

 

01-12 Vaiko gerovės 

komisijoje, 

Mokytojų 

tarybos 

komisijoje 

29.6. jungtis į sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą „Sveika mokykla“ 

J. Zankina, 

D.Šalkauskienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

29.7. dalyvauti “Riukkpa” 

organizuojamame  projekte 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ 

L.Šlymienė, 

J.Nižnikovskaja 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

29.7.1. I etapo „Mažųjų žaidynės“ įstaigoje 

organizavimas 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

03 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

29.8. dalyvauti ikimokyklinio amžiaus 

vaikų sveikatos  ir sporto šventėje 

prie jūros „Su vaikyste ant bangos“ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

29.9. organizuojant tradicinius ir 

netradicinius sveikatingumo 

renginius įstaigoje 

D.Šalkauskienė 

 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

29.9.1. organizuoti sveikatos savaitę  D.Šalkauskienė, 

kūrybinė grupė 

 

05 Metodinėje 

taryboje 

29.9.2. organizuoti ekologinę savaitę D.Šalkauskienė, 

kūrybinė grupė 

09 Metodinėje 

taryboje 

29.9.3. dalyvauti projekte „Sveikatiada“ L.Šlymienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

29.9.4. organizuoti masinę mankštą 

„Mankštiada“ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

29.9.5. organizuoti sveikatos dieną lauke 

„Sniego džiaugsmai“ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

 

01,02 Metodinėje 

taryboje 

29.9.6.                                            foto nuotraukų konkursas ,,Žiemos 

džiaugsmai‘‘ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

02 Metodinėje 

taryboje 

29.9.7. organizuoti netradicinio 

inventoriaus sporto dieną 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

29.9.8. organizuoti proto mūšį „Fizinio 

aktyvumo nauda žmogui“  

L.Šlymienė, 

bendruomenė 

04 Metodinėje 

taryboje 
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29.9.9. organizuoti „Kalėdinį sportinį 

turnyrą“ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

29.9.1

0. 

organizuoti kalėdinį bėgimą L.Šlymienė, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

30. Vykdyti projektus 

30.1. dalyvauti ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų neformaliojo švietimo 

mokytojų organizuojamame 

projekte “Susipažinkime su sporto 

šakomis” 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

31. Bendradarbiauti su socialiniais 

partneriais 

D.Šalkauskienė 01-12 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

31.1. dalyvauti Klaipėdos universiteto 

Sveikatos mokslų fakulteto 

vykdomoje tiriamojoje veikloje 

„Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

psichomotorinių reakcijų į šviesą ir 

garsą kaita, taikant kineziterapiją“  

L.Šlymienė, 

V.Paulauskienė 

01-05 Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

31.2. sportinė pramoga su “Gilijos” 

pradinės mokyklos mokiniais  

„Kuris margutis greičiausias?“ 

L.Šlymienė 04 Metodinėje 

taryboje 

31.3. sportinė pramoga su  l/d 

„Švyturėlis“  ,,Mus sveikina 

draugai‘‘  

L.Šlymienė 03 Metodinėje 

taryboje 

31.4. sportinė pramoga „Linksmosios 

„Bangelės“ estafetės“  su l/d 

„Purienos“ ugdytiniais 

L.Šlymienė 05 Metodinėje 

taryboje 

31.5. sportinė pramoga su Andriumi 

„Pažintis su krepšinio sporto šaka“ 

L.Šlymienė 09 Metodinėje 

taryboje 

31.6. ledo ritulio klubas HC „Ledo 

ritulys“ 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

10-11 Metodiniame 

pasitarime 

31.7. pramoga su policijos atstovais 

„Šviesoforas  ir Amsis‘‘ 

D.Šalkauskienė 

grupių auklėtojos 

09 Metodiniame 

pasitarime 

31.8. akcija  „Mes bėgam – 2019“ L. Šlymienė, 

bendruomenė 

04 Metodiniame 

pasitarime 

32. Siekti glaudžios partnerystės su šeima 

32.1. sportinės pramogos su šeima 

,,Sportuojame visa šeima, tad ir 

nuotaika gera“ 

L.Šlymienė 1 kartą per 

metus 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

32.2. rytinės mankštos su šeima  L.Šlymienė 01-12 Metodiniame 

pasitarime 

32.3. tėvų ir vaikų kūrybinių darbų 

parodos sveikatos ugdymo tema 

D.Šalkauskienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

32.4. tėvų dalyvavimas projekte „Žiemos 

sporto šakos“ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

01-02 Metodiniame 

pasitarime 

32.5. dalyvauti „Vilties bėgime“ L.Šlymienė, 05 Metodiniame 
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 pedagogai pasitarime 

32.6. dalyvauti „Šeimų bėgime“ 

 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

09 Metodiniame 

pasitarime 

32.7. dalyvauti „Kalėdiniame bėgime“ 

 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

12 Metodiniame 

pasitarime 

32.8. organizuoti regbio ir kvadrato  

varžybas su tėveliais 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

05 Metodiniame 

pasitarime 

32.9. vykdyti aktyvią švietėjišką veiklą 

tėvams, įvairiai pristatant medžiagą 

apie vaikų sveikatos stiprinimo 

galimybes 

J. Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

01-12 Metodiniame 

pasitarime 

 

 
 

 

V. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 
 

14. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai: 

           14.1. Įstaigos tarybos 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. 2019 

m. veiklos plano aptarimas. Įstaigos vadovo 2018 m. 

veiklos ataskaita 

V.Paulauskienė, 

J. Zankina 

01 

2. Įstaigos darbuotojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo 

stiprinimas.  

Tyrimas: bendruomenės bendradarbiavimo būdai ir 

formos 

V.Paulauskienė, 

J.Nižnikovskaja 

 

04 

3. 2019 m. mokinio krepšelio lėšų įsisavinimo analizė V.Paulauskienė, 

J.Jurevičienė 

11 

4. 2020 m. veiklos plano projektas, perspektyvinė 

mokytojų  atestacijos programa, įstaigos tarybos 

veiklos plano aptarimas. 

V.Paulauskienė 

 

12 

 

 

 

 

          15.2. Mokytojų tarybos 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo atskaita. 2019 

m. veiklos plano pristatymas.  Įstaigos vadovo 2018 m. 

veiklos ataskaita 

J.Zankina 01 

2. Ugdymo turinio inovacijos, pokyčiai ir jų analizė J.Zankina 05 

3. Pedagogo vertinimas ir įsivertinimas - siekis ugdymo 

kokybei gerinti 

J.Zankina 12 
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             15.3. Metodinės tarybos 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Kalbinės aplinkos formavimas grupėje taikant 

kiekvieno vaiko ugdymosi pasiekimų vertinimą 

D.Šalkauskienė 

 

03 

2. 

 

Bendradarbiavimu grįstos vaiko sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo ugdymąsi skatinančios aplinkos kūrimas  

D.Šalkauskienė 

 

05 

3. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir 

bendradarbiavimo kultūros puoselėjimo galimybės 

D.Šalkauskienė 

 

10 

 

15.4. Direkcinių pasitarimų 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Įstaigos internetinės svetainės informatyvumas J. Zankina, 

D.Šalkauskienė, 

02 

 2. Numatomų remonto darbų aptarimas. 

Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu 

J.Zankina 

J.Jurevičienė 

 

05 

3. Įstaigos pasiruošimas naujiems mokslo metams J.Zankina 09 

4. Įstaigos vykdomų programų, projektų įgyvendinimo 

kokybė 

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

įstaigos įvaizdis. 

 

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

    17. Veiklos planui įgyvendinti bus naudojamos savivaldybės biudžeto (261,5 tūkst.Eur.) ir 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšos (215,8 tūkst.Eur.). 

    18. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (99,0, tūkst.Eur.) ir paramos 

lėšų (6,08 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. 

_________________ 
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                                                Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė“  

                                                                          direktoriaus 2019 m.  sausio 21 d. įsakymo Nr. V-3 

                                                                          3 priedas 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BANGELĖ” PEDAGOGŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2019 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Mokytojo 

vardas, 

pavardė 

Kvalifikacijos tobulinimo seminaro tema Vykdymo data Įstaiga, 

institucija, 

organizuojanti 

kvalifikacijos 

tobulinimą 

1. Jevgenija 

Zankina 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų  veiklos stebėjimas ir vertinimas 

I pusmetis KPŠKC 

Vadybinis meistriškumas: kaip asmenybė gali 

įkvėpti kitus siekti bendrų rezultatų? (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Darbo efektyvumas ugdymo įstaigose. Efektyvūs 

būdai jį padidinti (6 val.) 

I, II pusmečiai KPŠKC 

Mokyklos vadovo vaidmuo formuojant 

mokyklos mikroklimatą (6, 12 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Dvikalbystė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigoje: perspektyvos vaiko tolimesnės 

veiklos projektavimui (12 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

2. Daiva 

Šalkauskienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų  veiklos stebėjimas ir vertinimas 

I pusmetis KPŠKC 

Streso ir įtampos darbe valdymas (6, 12, 18 val.) II pusmetis KPŠKC 

Emocinis intelektas – šiuolaikinis valdymo 

instrumentas (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Vadybinis meistriškumas: kaip asmenybė gali 

įkvėpti kitus siekti bendrų rezultatų? (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Švietimo įstaigos dokumentai, kuriuose 

reglamentuojami darbo teisiniai santykiai: 

rengimo tikslai, principai ir eiga, praktinė 

dokumentų pavyzdžių analizė (6 val.) 

I, II pusmečiai KPŠKC 

3. Birutė  

Žilinskaitė 

Skirtingų socialinių grupių vaikų integravimas į 

visuomenę (6 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) I pusmetis  

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

4. Vida 

Stauskienė 

Kaip padėti vaikams, turintiems elgesio ir 

emocijų sutrikimų? (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 
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Ugdymas lauke: teoriniai ir praktiniai aspektai (6 

val.) 

II pusmetis KPŠKC 

5. 

 

 

Janina 

Žuklienė 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda efektyviai 

spręsti problemas (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymas (24 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

6. Anželika 

Kniagnickaja 

Kaip padėti vaikams, turintiems elgesio ir 

emocijų sutrikimų? (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda efektyviai 

spręsti problemas (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys inovatyvūs 

metodai ir būdai taikomi įvairioje ugdomojoje 

veikloje (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) II ketvirtis KPŠKC 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinių tėvais? (6 

val.) 

III ketvirtis KPŠKC 

7. 

 

 

 

Natalija 

Fediukina 

Kompiuterinio raštingumo kompetencijų 

tobulinimas. Darbas su Microsoft Excell ir 

Power Point programomis (6 val.) 

Kovas KPŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybingumo ugdymas netradicinėmis 

priemonėmis (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 

val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Jutiminė vaiko raida ir jos sutrikimai (6 val.) Kovas KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

8. Anastasija 

Kaminskė 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip 

koreguoti jų netinkamą elgesį (18 val.) 

I, II pusmečiai KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 

val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) Birželis KPŠKC 

Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

9. Laura 

Siautilienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (6 val.) I ketvirtis KPŠKC 

Kaip motyvuoti šiuolaikinius vaikus? (6 val.) II ketvirtis KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 

val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine veikla 

(18 val.) 

III ketvirtis KPŠKC 
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Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

10.  Giedrė 

Stonkienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (6 val.) I ketvirtis KPŠKC 

Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys inovatyvūs 

metodai ir būdai taikomi įvairioje ugdomojoje 

veikloje (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine veikla 

(18 val.) 

III ketvirtis KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymas (24 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais Tėvų įtraukimo į ugdymo procesą 

galimybės (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

11. Ana  

Žučkova 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime 

 (6 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) II ketvirtis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) III ketvirtis KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymas (24 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

IKT naujovės skirtos ugdymo procesui (18 val.) III ketvirtis KPŠKC 

Kurti žaidžiant. Dailė (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

12. Lina  

Ramanauskie

nė 

Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo 

sėkminga sąveika (18 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Mokytojo sėkmės formulė – pozityvus 

bendradarbiavimas ir konfliktų valdymas 

ugdymo procese (18 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymas (24 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

 II pusmetis KPŠKC 

13. 
Yulia 

Mozheyko 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) III ketvirtis KPŠKC 

Ugdymas lauke: teoriniai ir praktiniai aspektai (6 

val.) 

III ketvirts KPŠKC 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Jausmų labirintai. Vaiko emocijų ir netinkamo 

elgesio valdymas (24 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

14. Vida 

Paulauskienė 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime (6 

val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti (6 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Mokytojo sėkmės formulė – pozityvus 

bendradarbiavimas ir konfliktų valdymas 

ugdymo procese (18  val.) 

I pusmetis KPŠKC 
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Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

  
Kolega kolegai: dalinamės kūrybiškomis 

idėjomis 

Kovas KPŠKC 

15. Jevgenija 

Nižnikovskaj

a 

Kurti žaidžiant (6 val.) I, II pusmečiai KPŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybingumo ugdymas netradicinėmis 

priemonėmis (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip 

koreguoti jų netinkamą elgesį (18 val.) 

I, II pusmečiai KPŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime (6 

val.) 

Balandis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) Birželis KPŠKC 

16. Aliona 

Morozova 

Ikimokyklinio ir piešmokyklinio ugdymo 

įvairovė ir jos skatinimas (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 

val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 

technologijos arba kaip paskatinti dramblį 

skraidyti (6 val.) 

Gegužė KPŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybingumo ugdymas netradicinėmis 

priemonėmis (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Kaip dirbti su specialiųjų poreikių ikimokyklinio 

amžiaus vaikais? (6–12 val.) 

Spalis KPŠKC 

17. Irena 

Romerienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (6 val.) I ketvirtis KPŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime (6 

val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? (6 val.) II ketvirtis KPŠKC 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinių tėvais? (6 

val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

18. Larisa 

Aksionova 

Ugdymas lauke: teoriniai ir praktiniai aspektai (6 

val.) 

III ketvirtis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? (6 val.) II ketvirtis KPŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti (6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

19. Irina 

Sysojeva 

Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 

sprendimo būdai (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) II ketvirtis KPŠKC 

Šeimos ir pedagogų pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant judrios veiklos 

formas (18 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime  

(6 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

20. Laima 

Mikužienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (6 val.) I ketvirtis KPŠKC 
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Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys inovatyvūs 

metodai ir būdai taikomi įvairioje ugdomojoje 

veikloje (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

Dokumentų valdymas ir vaikų vertinimo 

ypatumai dirbant ikimokyklinio amžiaus grupėje 

(12 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti? (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip 

koreguoti jų netinkamą elgesį (18 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

21. Ieva 

Mikulskienė 

Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

Ankstyvasis kalbos ugdymas žaidybine veikla 

(18 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

Kaip auklėtojui kalbėtis su ugdytinių tėvais? (6 

val.) 

Gegužė KPŠKC 

22. Ala Vainer Vaikų kalbos ugdymą(si) skatinantys inovatyvūs 

metodai ir būdai taikomi įvairioje ugdomojoje 

veikloje (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

Ugdymas lauke: teoriniai ir praktiniai aspektai (6 

val.) 

III ketvirtis KPŠKC 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų mokymasis 

skaityti (6 val.) 

II pusmetis KPŠKC 

Interaktyvių lentų naudojimas ugdyme (6 val.) II pusmetis KPŠKC 

23. Larisa 

Jefremenko 

Humanistinė pedagogika. Bendradarbiavimo su 

tėvais modelis (6 val.) 

Sausis KPŠKC 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

vertybių formavimas remiantis tautinės kultūros 

tradicijomis (6 val.) 

Kovas KPŠKC 

Kurti žaidžiant (6 val.) Birželis KPŠKC 

Vaikų turinčių autizmo spektro sutrikimą, 

ugdymo galimybės (6 val.) 

Balandis KPŠKC 

Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) I pusmetis KPŠKC 

24. Lina 

Šlymienė 

 

Streso mažinimas darbe (6 val.) Balandis KPŠKC 

Metodinės rekomendacijos neformaliojo ugdymo 

( kūno kultūros) mokytojams  (12 val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 

val.) 

I pusmetis KPŠKC 

Traumų prevencija fizinio aktyvaus užsiėmimo 

pamokose, paremta kineziterapijos pagrindais (6 

val.) 

I, II pusmečiai KPŠKC 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir 

žaidybinės improvizacijos (6 val.) 

Lapkritis KPŠKC 

25. Svetlana 

Volosevič 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese (6 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 
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Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime (6 

val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Muzikos ir judesio terapijos svarba sėkmingam 

vaiko vystymuisi (6 val.) 

I ketvirtis KPŠKC 

26. Jūratė 

Kadagienė 

Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime (6 

val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Garso, judesio, emocinė dermė ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikus (6 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo procese (6 val.) 

II ketvirtis KPŠKC 

 

_________________________________ 

 

 


