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I. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ 2016 METŲ VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant 2016 metų ugdymo planą, buvo siekiama ugdymo paslaugų kokybės, 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualią patirtį bei poreikius. Šiam tikslui įgyvendinti buvo 

iškelti trys metiniai uždaviniai: atpažinti individualius vaikų poreikius ir personalizuoti jų 

ugdymąsi, taikyti inovatyvius ugdymo metodus, naudoti informacines technologijas, plėtojant 

socialinę kompetenciją, stiprinti profesinę pedagogų, tėvų ir bendradarbiaujančių institucijų 

partnerystę, tikslingai naudojant turimus išteklius. Šių uždavinių įgyvendinimo buvo siekiama 

sistemingai, įtraukiant visą įstaigos bendruomenę. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, 59 (76 %) ikimokyklinių grupių vaikams parengtos ir 

įgyvendintos pritaikytos ugdymo programos, 28 (85 %) priešmokyklinių grupių vaikai ugdyti pagal 

pritaikytas, 3 (9 %) – pagal individualizuotas priešmokyklinio ugdymo programas. 

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptarti pritaikytų ir individualizuotų ugdymo 

programų formų papildymai: įžanginė programos dalis papildyta skiltimi „Ugdymosi sunkumai“, 

pritaikytas ir individualizuotas programas nutarta rengti mokslo metams, o ne pusmečiui ir, esant 

reikalui, visada galimos turinio korekcijos. Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose aptarti vaikų 

ugdymosi pasiekimai, Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai ruošiami dokumentai 

pakartotiniam vaikų vertinimui, charakteristikos apie vaikų raidą Neįgalumo ir darbingumo 

nustatymo tarnybai, tikslinamos išvados apie vaikų specialiųjų poreikių grupes. 

Vadovaujantis Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijomis, 25 

vaikams buvo skirta mokytojo padėjėjo pagalba, kurią teikė 9 mokytojų padėjėjai. Nuo rugsėjo 1 d. 

papildomai skirtas dar 1 mokytojo padėjėjo etatas. 20-čiai vaikų vesti individualūs judesio 

korekcijos užsiėmimai, 19 vaikų sudarytos sąlygos lankyti individualias logopedinės ritmikos 

pratybas. 1 priešmokyklinės grupės ugdytinis ugdomas pagal trišalę mokymo sutartį su Vitės 

pagrindine mokykla. Vaikui sukurtas sveikatą tausojantis režimas, kartojama priešmokyklinio 

ugdymo programa, o mokyklos mokytojui sudarytos sąlygos įstaigoje vesti 9 savaitines pamokas.  

Sėkmingai įgyvendintas antrasis uždavinys – taikyti inovatyvius ugdymo metodus, naudoti 

informacines technologijas, plėtojant socialinę kompetenciją. Ugdymo procese naudoti įvairūs 

struktūruotos veiklos, eksperimentavimo, veiksmų su daiktais kartojimo, motyvuojančio atlygio 

metodai ir būdai arba derinti skirtingi metodai, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio poreikius. 

Taikyta muzikos bei dailės terapija, judesių korekcija.  

Informacinių technologijų naudojimas taip pat skatino siekti ugdymo tikslų, individualizuoti 

ugdymą, stiprinti ugdytinių motyvaciją. „Šnekučių“ ir „Želmenėlių“ grupių vaikai, tėvai ir 

pedagogai dalyvavo tarptautinaime projekte „Sveikas, pasauli! Vaizdo konferencijų metu minėtų 

grupių vaikai turėjo galimybę draugams iš Slovėnijos ikimokyklinės įstaigos pasakoti apie savo 

darželį, šeimų narius, pamokyti liaudies žaidimų slovėnų darželio vaikus, o tuo pačiu sužinoti apie 

jų papročius, išmokti keletą slovėniškų žodžių, pasikeisti pačių pagaminbtais suvenyrais. Daug 

mokomųjų užduočių įtvirtinama naudojant kompiuterines technologijas, nes kiekviena grupė turi 

kompiuterį, prijungtą prie internetinio tinklo, taip pat yra galimybė pasinaudoti nešiojama 

multimedijos sistema. Tačiau kai kuriems pedagogams dar reikia tobulinti informacinių 

technologijų panaudojimo galimybes, todėl ši sritis bus plėtojama kitais metais. 

Tinkamai naudoti ugdymo metodai padėjo 10 vaikų pasiekti labai gerų ugdymosi rezultatų, 64 

– gerų, 35 – patenkinamų ir tik 2 vaikams – nežymių. Vaikams buvo sudaromos sąlygos ne tik 

plėtoti pažinimo kompetenciją, bet ir mokytis veikti kartu su kitais mažiau žinomose aplinkose, 

įgyti gyvenimui reikalingų įgūdžių. 45 edukaciniai užsiėmimai vyko Botanikos sode, P. Domšaičio 



galerijoje, Mažosios Lietuvos, Jūrų muziejuose, „Ruoniuko“, „Pempininkų“, Danės vaikų 

bibliotekose, prie jūros, Klaipėdos visuomenės sveikatos biure, pas mieste ir apskrityje esančius 

partnerius. Priešmokyklinėje „Kregždučių“ grupėje įgyvendinta socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“. Dalyvauta Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Sveikatos 

apsaugos ministerijos bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos konkurse „Švarių 

rankų šokis 16“, tarptautiniame vaikų meno projekte „Raktelis mamai 2016“, respublikiniuose 

meno-ekologiniuose projektuose „Prikelk seną daiktą antram gyvenimui“, „Mano žalioji palangė“, 

respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų 

kraitelė-16“, „Vaikų linijos“ inicijuotoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016”, Klaipėdos rajono 

ikimokyklinių įstaigų etnokultūriniame projekte „Iš kartos į kartą: Jurginės“. Įgyvendinti 6 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meniniai- kūrybiniai-sveikatingumo projektai 

„Šalis ta – Lietuva“, „Senelių nertos pasakaitės“, „Susipažinkime su sporto šakomis“, „Su vaikyste 

ant bangos“, „Aš – gintaro krašto pilietis“, „Pati gražiausia mergelė“. Visuomenės sveikatos biuro 

konkurse „Vandens reikšmė mūsų organizmui“ „Kregždučių“ gr. kolektyvinis darbas tapo 

nugalėtoju, dienraščio „Vakarų ekspresas“ gražiausio margučio konkurse 1 vaikas tapo laureatu. 

Vaikų piešiniai dalyvavo akcijoje „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, koncertavo 

Lietuvos nepriklausomybės dienai skirtame renginyje „Ein saulelė apie dangų“. 

Įstaigoje įgyvendinti ugdomosios veiklos projektai „Gera būti kartu“, „Žaidžia ir moko tėvai“, 

„Tėtis, mama – grupės auklėtoja(s)“, „Aš ir mano šeima“, „Rūšiuok, kurk ir sportuok“, „Pabirę 

daiktai“, „Versmiukai spartuoliukai“, „Spalvos ir spalviukai“, „Boružėlė“, „Darbštūs piršteliai – 

skambūs žodeliai“, „Ką man pasakoja knygelės“, „Įdomieji lauko žaidimai“, „Viskas apie gintarą“ 

ir kt. 

Visose įstaigos aplinkose – grupių patalpose, muzikos ir sporto salėse, bandymų ir 

eksperimentų, logoritmikos kambarėliuose, lauko žaidimų aikštelėse – sukurtos kokybiškos ir 

dinamiškos edukacinės aplinkos. Įsigytas kopiklis su vežimėliu judėjimo negalią turintiems 

vaikams, prie lauko laiptų sumontuota nuovaža. Kieme įrengtas žaidimų kompleksas, pritaikytas 

neįgaliesiems. Pradėtas įrengti sensorinis kambarys. Jame esančių įrenginių pagalba sukurti šviesos, 

spalvų, judėjimo stimulai padės vaikams atsipalaiduoti bei sumažinti jų psichinę bei emocinę 

įtampą. Sėkmingesnė bus adaptacija, motorinė, pažintinė bei emocinė ugdytinių raida. 

Daug nuveikta įgyvendinant trečiąjį uždavinį. 42% įstaigos pedagogų skaitė pranešimus 

metodinėse dienose, respublikinėse mokslinėse konferencijose. Įstaigoje surengtos 4 metodinės 

dienos su Litorinos mokyklos (Klaipėda), lopšelio-darželio „Bitutė“ (Mažeikiai), lopšelio-darželio 

„Žilvinas“ (Palanga). Anykščių rajono specialiaisiais pedagogais ir auklėtojais. 5 pedagogai skaitė 

pranešimus tarptautinėse mokslinėse-praktinėse konferencijose „Autizmo spektro, judesio ir 

padėties sutrikimų turinčių vaikų ugdymo aktualijos“ (Mažeikiai), „Darželio misija – vaiko sveikata 

ir gerovė“ (Palanga), „S.M.A.R.T. ugdymas: vakar, šiandien, rytoj“ (Klaipėda), „Vaiko kalba: 

prevencija ir bendradarbiavimas“ (Klaipėda). Organizuotos apskrito stalo diskusijos Klaipėdos 

ikimokyklinių įstaigų logopedams. Pravesti 3 kvalifikaciniai seminarai Klaipėdos regiono 

ikimokyklinių įstaigų auklėtojams ir specialiesiems pedagogams. Jų metu įstaigos pristatyta 

sėkminga logopedo ir grupių auklėtojų patirtis ugdant vaikus, dalintasi praktiniais pavyzdžiais apie 

vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, alternatyvius ugdymo būdus, komunikavimo 

gebėjimų lavinimą. 

Įstaigos metodinių grupių pasitarimuose nagrinėta mokslininkių A. Jastrebovos ir O. 

Lazerenko sukurta metodika, padedanti suderinti vaikų artikuliacinio aprato ir rankos pirštų 

judesius, lavinti atmintį, mąstymą, foneminę klausą, dėmesį. Logopedai parengė vaikų, turinčių 

autizmo spektro sutrikimų, kalbos įvertinimo kortelę. Pagal ją gautais vaikų kalbos vertinimo 

duomenimis naudojamasi sudarant vaikams pritaikytas ugdymo programas. Auklėtojai dalinosi 

patirtimi apie žaidimų svarbą vaikų emocijoms ankstyvajame amžiuje, pristatė projektą „Žaidimai ir 

kita veikla lauke“. Šiuo projektu siekta parodyti, kaip ir kokią veiklą galima organizuoti lauke, kad 

vaikams būtų linksma, įdomu, kad jie ugdytųsi įvairius gebėjimus, įgytų įvairios patirties, kad patys 

pedagogai jaustųsi gerai, galėdami pasiekti keliamų tikslų. Prisiminti labai paprasti, bet vaikų 

mėgiami teatriniai žaidimai, kurie populiarūs ir vaikų mėgiami visų amžių grupėse. Visų grupių 



pedagogai kūrybiškai ir profesionaliai įgyvendina struktūrizuoto ugdymo elementus. Tai lemia 

sėkmingesnį ir produktyvesnį vaikų, turinčių didelių specialiųjų poreikių, ugdymąsi. 

Kvalifikaciniuose kursuose pedagogai praleido vidutiniškai po 5 dienas. Geriausiai vertinti 

kvalifikaciniai renginiai apie vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą, autizmo spektro turinčių vaikų 

komunikvimo būdus bei metodus ir kt. Organizuoti susitikimai pedagogams su VšĮ „Abos centras“ 

direktore E. Kairelyte-Sauliūniene „Autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų integracija švietimo 

įstaigoje“, Jūrų muziejaus Delfinų terapijos centro darbuotojais, kineziterapeutu V. Sušilovu ir 

Klaipėdos vaikų ligoninės logopede M. Gaubšiene „Besąlyginių refleksų reikšmė vaiko raidai. 

Refleksų integracijos pritaikymas ugdymo procese“. Vyko mokymai mokytojų ir auklėtojų 

padėjėjams. 

Toliau kaupiamas metodinių darbų bankas, kuriame sudėti įstaigos pedagogų geriausi praktinės 

veiklos pavyzdžiai, išbandytos ugdymo formos ir būdai, padedantys pasiekti geresnių ugdymo 

rezultatų. 

Didelis dėmesys skirtas ugdytinių šeimoms. Pravesti tėvų susirinkimai, inicijuojami 

individualūs pokalbiai sudarant ir įgyvendinant vaikų ugdymo programas ir kitais aktualiais 

klausimais. Organizuotos 35 bendros šventės, pramogos, 13 šeimų dienos grupėse. Efektyvi tėvų 

tarybos veikla vaikų maitinimo, paramos lėšų panaudojimo klausimais. Bendra informacija ir 

rekomendacijos vaikų kalbos lavinimo klausimais skelbta skelbimų stenduose, internetinėje 

svetainėje www.versmele.lt. Atliktas tėvų nuomonės tyrimas apie vaikų ugdymo sąlygas, 

pasiekimus ir problemas. 97,3 % tėvų visiškai sutinka su teiginiu „Vaiko ugdymas šiame darželyje 

pateisino Jūsų lūkesčius“. Tačiau lyginant su ankstesnių metų apklausų rezultatais, matoma 

tendencija, kad tėvų subjektyvūs lūkesčiai įstaigoje teikiamai pedagoginei pagalbai vaikui auga. 

Tėvai sutinka, kad vaiko ribotos galimybės, ligos ir nepastovus darželio lankymas yra kliūtis 

pasiekimams, tačiau lūkesčiai ugdymo pasiekimams išlieka aukšti. Tyrimų rezultatai panaudoti 

numatant veiksmingesnes bendradarbiavimo su šeima formas, stiprinant tėvų atsakomybę už vaikų 

ugdymą bei socialinių įgūdžių plėtojimą. 

Įstaiga dalyvauja Europos Sąjungos finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir 

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“.  

Vykdytas platusis įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Geriausiai įvertinti šie veikos 

rodikliai: „Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas“, „Mokyklos populiarumas ir prestižas“ 

(3,9 lygiu), „Ugdymosi turinio ir procedūrų planavimas“ bei „Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo procese“ (3,7 lygiu). „Vaiko pasiekimų kokybė priešmokykliniame 

amžiuje“ įvertinta 3,2 lygiu daugiau atspindi ne realią ugdymosi pažangą, o kiek realybės vaikų 

galioms neatitinkančius pedagogų lūkesčius, nes vertindami vaikų pasiekimus pedagogai dažnai vis 

tiek orientuojasi į bendruosius ugdymo standartus. Pagalbinio rodiklio „Psichologinė ir socialinė 

pagalba“ vertinime atsirado net antro lygio vertinimų – tai vienintelis pagalbinis rodiklis, įvertintas 

šiuo lygiu. Pedagogai mano, kad pagalbos organizavimas galėtų būti lankstesnis. Psichologui tapus 

priklausomam Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai, neužtikrinamas psichologinės 

pagalbos teikimas įstaigos ugdytiniams, nors jo darbo vieta yra lopšelyje-darželyje „Versmė“. 

Psichologinė pagalba turėtų būti teikiama 58 mūsų įstaigos vaikams, tačiau psichologas dar turi 

aptarnauti ir vaikus iš kitų ikimokyklinių įstaigų. Tai sumažina psichologinės pagalbos galimybes. 

Ši veiklos sritis reikalauja tobulinimo. 

Sudaryta darbo grupė Ikimokyklinio ugdymo programai atnaujinti. Vykdyta pedagogų 

veiklos stebėsena, rengtos savianalizės anketos, atliktas kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas, 

numatytos profesinio tobulėjimo kryptys. Analizuojant nustatyta, kad pedagogai sistemina, kaupia 

ir skleidžia pozityviąją darbo patirtį, įsivertina savo veiklos stipriąsias ir tobulintinas sritis, įvardija 

savo kvalifikacijos tobulinimo poreikius ir vykdo kvalifikacinius įsipareigojimus.  

Produktyviai plėtojami ryšiai su 11 socialinių partnerių. Susitikimų metu pasikeista abipuse 

patirtimi vaikų kalbos ugdymo, ugdomosios veiklos planavimo, vaikų meninės raiškos 

organizavimo, sveikos gyvensenos klausimais, surengta 19 bendrų pramogų, eksponuotos 4 

ugdytinių darbų parodos, surengtas vaikų spektaklis „Ruoniuko“ bibliotekoje mikrorajono 

lankytojams. Mokomąją praktiką atliko Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų ir 



pedagogikos fakuteto, Šiaulių universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetų studentai. 

Vilniaus dailės akademijos Interjero dizaino katedros dėstytojai ir studentai rengė pastato erdvių 

modernizavimo vizijų projektą. 

Įstaigos ugdomosios aplinkos gerinimui 2016 m. ilgalaikio turto įsigyta už 22075,61 Eur – 

tai sensorinis kampas, kamuoliukų baseinas, laiptų kopiklis su universaliu vežimėliu, nuovaža prie 

išorės laiptų, žaidimų aikštelė neįgaliesiems, elektrinė keptuvė, bulvių skutimo mašina ir kt. 

„Kregždučių“ grupei nupirkti vaikiški staliukai ir kėdutės, įsigyta naujos patalynės, ugdymo 

priemonių, komunikacinių paveikslėlių rinkinys nekalbantiems vaikams. 

Išanalizavus ir aptarus 2016 metų įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos veiklos 

stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG): 

   

 

  

2016 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Funkcionali, pritaikyta vaikų poreikiams 

ugdymo aplinka. 

2. Veiksmingų ugdymo metodų ir būdų 

naudojimas. 

3. Aukšta pedagogų kvalifikacija ir komandinis 

darbas.  

4. Tinkamas materialinių išteklių valdymas. 

5. Efektyvios pagalbos vaikui ir šeimai teikimas. 

6. Produktyvus bendradarbiavimas su kitomis 

švietimo įstaigomis. 

7. Aktyvi įstaigos savivaldos institucijų veikla 

1. Nepakankamas kai kurių pedagogų mokėjimas 

integruoti informacines technologijas į ugdymo 

turinį. 

2. Tobulintina vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistema. 

3. Nepakankama ugdymo turinio planavimo ir 

kasdieninės veiklos organizavimo dermė. 

4. Neatitinkanti higienos reikalavimų kiemo 

teritorija. 

5. Tobulintini kai kurių mokytojų padėjėjų 

įgūdžiai, teikiant švietimo pagalbą  

Galimybės Grėsmės 

1. Kryptingas pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas, dalyvavimas ES struktūrinių fondų 

programose, projektuose. 
2. Tėvų edukacinis švietimas ir šeimos 

atsakomybės už vaikų raidą stiprinimas. 

3. Ugdymo proceso aktyvinimas ir turtinimas 

veiksmingais ugdymo metodais. 

4. Profesionalesnis vaikų poreikių ir galimybių 

suvokimas. 

5. Pedagogų komandinio darbo stiprinimas 

tenkinant vaikų individualius ugdymosi 

poreikius 

1. Nuolatinė teisės aktų kaita ir gausėjanti 

mokyklinė dokumentacija. 

2. Neužtikrinama vaikų, turinčių didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, integracija į 

bendrojo ugdymo mokyklas. 

3. Nepakankami finansiniai ištekliai 

ugdymosąlygų gerininui. 

4. Įstaigai deleguojamų buhalterinių funkcijų 

didėjimas ir jų vykdymo galimybių 

neatitikimas 
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II. 2017 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

1. Prioritetas – kokybiškas, į vaiko patirtį, poreikius ir gebėjimus orientuotas ugdymas. 

2. Tikslas – gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, kuriant palankią aplinką 

įstaigoje. 

3. Uždaviniai: 

3.1. ugdyti vaiko kalbą kaip pagrindinę komunikavimo priemonę, taikant alternatyviosios 

komunikacijos metodus;  

3.2. individualizuoti ugdymo turinį, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius; 

3.3. stiprinti socialinių įgūdžių, pozityvaus vaikų elgesio formavimąsi. 

 

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Eil.  

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 
Atsiskaitymas 

1 2 3 4 5 

1. Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas: 

1.1. prekių ir paslaugų viešųjų 

pirkimų organizavimas 

N. Čepaitienė Visus metus  Administraciniuose 

pasitarimuose, 

įstaigos taryboje 

1.2. ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių komplektavimas 

V. Martinkienė Gegužė 

Rugpjūtis 

Mokytojų, įstaigos 

tarybose  

1.3. ikimokyklinio, 

priešmokyklinio bendrojo 

ugdymo ir pritaikytų bei 

individualizuotų programų 

įgyvendinimas 

I. Zaleckienė Visus metus Mokytojų, įstaigos 

tarybose 

1.4. pedagogų registro atnaujinimas I. Zaleckienė Sausis 

Rugsėjis 

Mokytojų taryboje 

1.5. mokinių registro atnaujinimas, 

mokinio krepšelio ataskaitos 

rengimas 

I. Zaleckienė 

V. Alaburdienė 

Visus metus Mokytojų taryboje 

1.6. pedagogų metodinės veiklos 

organizavimas 

I. Zaleckienė Visus metus Mokytojų taryboje 

1.7. vaikų maitinimo organizavimas  R. Jonikė Visus metus Įstaigos taryboje ir 

tėvų aktyvo 

posėdžiuose 

1.7.1. programos „Pienas vaikams“ 

vykdymas 

R. Jonikė Visus metus  

1.7.2. programos „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokykloje“ 

vykdymas 

R. Jonikė Visus metus  

1.7.3. vidinio RVASVT sistemos 

audito organizavimas 

N. Čepaitienė Gegužė  



1 2 3 4 5 

1.7.4. maisto produktų ir pagamintų 

patiekalų kokybės vertinimas 

Vaikų maitinimo 

kokybės kontrolės 

grupė 

Vasaris 

Spalis 

 

1.8. saugos darbe ir priešgaisrinės 

saugos užtikrinimas  

N. Čepaitienė 

 

Visus metus Administraciniuose 

pasitarimuose, 

Įstaigos taryboje 

1.8.1. darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

R. Jonikė Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.8.2. gaisrinės, civilinės saugos 

mokymo programos vykdymas 

I. Zaleckienė Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.8.3. darbuotojų instruktavimas 

darbo ir priešgaisrinės saugos 

klausimais 

N. Čepaitienė Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.9. įstaigos turto metinės 

inventorizacijos atlikimas 

E. Gaižutienė Gruodis Įstaigos taryboje 

1.10. įstaigos veiklos įsivertinimo 

vykdymas 

I. Zaleckienė, 

darbo grupė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų taryboje 

1.11. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos vykdymas 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal parengtą 

planą 

Mokytojų taryboje 

2. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas: 

2.1. įstaigos 2017 metų veiklos 

plano parengimas 

Darbo grupė Sausis Mokytojų, įstaigos 

tarybose  

2.2. kolektyvinės sutarties 

atnaujinimas 

V. Martinkienė Kovas Įstaigos ir 

darbo tarybose 

2.3. darbuotojų pareigybių aprašų 

atnaujinimas 

V. Martinkienė Kovas Mokytojų, įstaigos 

tarybose  

2.4. vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklių atnaujinimas 

V. Martinkienė Rugpjūtis Įstaigos ir 

darbo tarybose 

2.5. įstaigos tinklapio duomenų 

atnaujinimas 

V. Alaburdienė Visus metus  

2.6. 2017–2019 metų mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 

atestacijos programos 

sudarymas 

V. Martinkienė Sausis  

2.7. statistinių ataskaitų rengimas  I. Zaleckienė 

V. Alaburdienė 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Parengtos 

ataskaitos 

2.8. darbuotojų tarifikacijos 

sudarymas 

I. Zaleckienė 

N. Čepaitienė 

Sausis 

Rugpjūtis  

Įstaigos taryboje 

2.9. priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo grupių 

ilgalaikių veiklos planų 

parengimas 

I. Zaleckienė Rugsėjis Mokytojų taryboje 

2.10. pritaikytų ir individualizuotų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų rengimas 

I. Zaleckienė Rugsėjis 

Sausis 

VGK posėdyje 
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2.11. sporto, muzikos salių, 

neformaliojo švietimo 

užsiėmimų, logopedinių, 

judesio korekcijos pratybų 

tvarkaraščių sudarymas 

I. Zaleckienė Rugsėjis Mokytojų taryboje 

2.12. stebėsenos rodiklių 

registravimas ir analizė 

V. Martinkienė Gruodis Įstaigos ir 

mokytojų tarybose 

2.13. Viešųjų pirkimų atlikimo 

dokumentavimas 

N. Čepaitienė Nuolat Įstaigos ir 

mokytojų tarybose 

2.14. pedagoginių ir nepedagoginių 

darbuotojų vardinių sąrašų 

sudarymas 

I. Zaleckienė 

N. Čepaitienė 

Rugsėjis  

2.15. įstaigos ikimokyklinio ugdymo 

programos parengimas 

Darbo grupė Spalis Mokytojų taryboje 

3. Pedagogų veiklos stebėsena:    

3.1. 2016–2017 m. m. pritaikytų, 

individualizuotų programų 

turinio vertinimas 

V. Martinkienė 

I. Zaleckienė 

 

Sausis 

Spalis 

Vaiko gerovės 

komisijoje, 

mokytojų 

metodinėse grupėse 

3.2. atnaujintų savaitės ugdomosios 

veiklos planų vertinimas 

I. Zaleckienė Sausis Auklėtojų 

metodinėje grupėje 

3.2. vaikų pasiekimų ir pažangos 

aptarimas 

V. Martinkienė 

I. Zaleckienė 

Vasaris 

Gegužė 

Mokytojų taryboje 

3.3. užduočių vaikams 

diferencijavimas ir 

individualizavimas grupinės 

veiklos metu 

V. Martinkienė 

I. Zaleckienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje,  

Vaiko gerovės 

komisijoje 

3.4. logopedų dienynų pildymo 

vertinimas 

I. Zaleckienė Balandis 

Lapkritis 

Logopedų 

metodinėje grupėje 

3.5. neformaliojo ugdymo 

pedagogų veiklos efektyvumas 

I. Zaleckienė Vasaris 

Spalis 

Mokytojų taryboje 

3.6. ugdymo erdvių paruošimas 

mokslo metams 

V. Martinkienė 

I. Zaleckienė 

Rugsėjis Mokytojų taryboje 

3.7. vaikų socialinių įgūdžių 

formavimas kasdienės veiklos 

metu 

I. Zaleckienė 

 

Gruodis Auklėtojų 

metodinėje grupėje 

3.8. besiatestuojančių pedagogų 

veiklos stebėjimas ir 

dokumentavimas 

V. Martinkienė 

I. Zaleckienė 

Visus metus Mokytojų taryboje 

4. Tiriamosios veiklos organizavimas: 

4.1. tėvų apklausa dėl darželio 

poreikio vasaros metu 

V. Martinkienė Sausis Mokyklos taryboje 

4.2. įstaigos veiklos įsivertinimas 

(srities giluminis auditas) 

Metodinė taryba  Vasaris-

gegužė 

Įstaigos taryboje 

4.3. pedagogų mokslo metų veiklos 

savianalizių apibendrinimas 

V. Martinkienė 

I. Zaleckienė 

Birželis Mokytojų taryboje 

4.4. anketinė tėvų apklausa 

sveikatos stiprinimo klausimais 

R. Jonikė Rugsėjis Mokytojų taryboje 

4.5. ugdytinių sergamumo 2017 m. 

analizė 

R. Jonikė Gruodis Mokytojų taryboje 
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4.6. įstaigos sanitarinės-higieninės 

būklės vertinimas 

R. Jonikė 

N. Čepaitienė 

Visus metus Įstaigos taryboje 

5. Renginių su ugdytiniais organizavimas: 

5.1. bendrų renginių ugdytiniams 

organizavimas: 

E. Antanaitienė 

L.Cesiulienė 

Visus metus Mokytojų taryboje 

5.1.1. eglutės palydos – pramoga, 

skirta atsisveikinimui su eglute 

E. Antanaitienė Sausis  

5.1.2. „Namai namučiai nors ir po 

smilga“ – Vasario 16 – osios 

šventė 

E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

 

Vasaris  

5.1.3. teatralizuota pramoga vaikams 

„Užgavėnės och...“ 

E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

Kovas  

5.1.4. „Aš nueisiu į turgiuką“ – 

Kaziuko dienai skirta pramoga 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

Kovas  

5.1.5. ikimokyklinių įstaigų vaikų 

šventė, skirta kovo 11-ajai 

paminėti 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

 

Kovas  

5.1.6. „Kyku, kyku lig Velykų“ – 

Velykų šventė 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė  

Balandis  

5.1.7. „Ačiū, kad šalia esi“ – 

pramogos, skirtos Motinos ir 

Šeimos dienoms 

E. Antanaitienė  

 

 

Balandis 

Gegužė 

 

5.1.8. „Aš skubu užaugti“ –

priešmokyklinių grupių 

ugdytinių atsisveikinimo su 

darželiu šventės 

E. Antanaitienė 

L. Cesiulienė 

 

Gegužė 

 

 

5.1.9. „Ieškokime vasaros“ – 

papildomos veiklos kambarėlių 

pedagogų parengta programa 

vaikams, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai 

E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

 

Birželis  

5.1.10. „Šypsenom žydės rugsėjis“ –  

papildomos veiklos kambarėlių 

pedagogų parengta programa 

vaikams, skirta mokslo metų 

pradžiai 

E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

Rugsėjis  

5.1.11. „Samanų batukai“ – rudenėlio 

šventė 

E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

Spalis  

5.1.12. „Ein saulelė apie dangų“ – 

rudens vakarojimas 

E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

Lapkritis  

5.1.13. „Kvepia eglutė žaliuoju mišku“ 

– eglutės įžiebimo šventė 

E. Antanaitienė,  

 

Gruodis  

5.1.14. Kalėdinės šventės E. Antanaitienė  

L. Cesiulienė 

Gruodis  

5.2. vaikų veiklos projektai: I. Zaleckienė  Mokytojų ir 

metodinėje tarybose 

5.2.1. tarptautinis projektas „Say 

Hello to the World“ su Zagrebo 

darželio „Bubamare“ (Kroatija) 

vaikais 

„Kregždučių“, 

„Drugelių“ 

grupės 

Sausis- 

gegužė 
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5.2.2. socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio 

draugai  

I. Juknienė Sausis- 

gegužė 

 

5.2.3. ikimokyklinių įstaigų logopedų 

kūrybinis projektas „Džiugina 

ne tik knyga, bet ir šauni 

biblioteka“ 

E. Gutauskienė Sausis-

gruodis 

 

5.2.4. veiksmo savaitės „Be patyčių 

2017“ projektas „Padovanok 

šypseną“ 

Metodinė taryba Kovas  

5.2.5. kalbinės raiškos projektas 

„Augam, džiaugiamės, 

svajojam“ 

Metodinė taryba Kovas-

balandis 

 

5.2.6. „Bitučių“ grupės projektas 

„Būk mano draugas“ 

E. Rzianina  

 

Sausis-gegužė  

5.2.7. „Boružėlių“ grupės ilgalaikiai 

projektai „Aš ir medis“, 

„Boružėlė“ 

L. Petrikaitienė 

J. Žiogė 

B. Balčiauskaitė 

I. Šėgždienė 

Sausis-gegužė  

5.2.8. „Kregždučių“ grupės lauko 

žaidimų erdvių kūrimo 

projektas „Vaikystės aitvarai“ 

I. Juknienė Gegužė-

rugpjūtis 

 

5.2.9. „Lašelių“ grupės ugdomosios 

veiklos projektas „Klaipėda – 

mano miestas“ 

S. Palšmitienė Vasaris-kovas  

5.2.10 „Ežiukų“ grupės projektas su 

tėvais „Mano profesija“ 

R. Daukintienė Sausis-gegužė  

5.2.11. „Atžalyno“grupės projektas 

„Mes augame prie jūros“ 

A. Žvirzdinienė Sausis-gegužė  

5.2.12. grupių sportiniai, pramoginiai 

renginiai 

Grupių pedagogai Pagal grupių 

planus 

 

5.3. edukaciniai užsiėmimai  

Prano Domšaičio galerijoje, 

Laikrodžių, Mažosios Lietuvos 

muziejuose, „Ruoniuko“, 

Pempininkų bibliotekose, 

Klaipėdos lėlių teatre  

I. Zaleckienė Visus metus Mokytojų taryboje 

5.4. ugdytinių edukacinių išvykų 

organizavimas 

I. Zaleckienė Visus metus Mokytojų taryboje, 

metodinėse grupėse 

5.5. dalyvavimas mieste, 

respublikoje organizuojamuose 

vaikų darbų parodose, 

renginiuose  

I. Zaleckienė Visus metus Mokytojų taryboje 

6. Sveikatos saugojimas ir stiprinimas: 

6.1. kūno kultūros valandėlės 

ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse 

E. Januškienė Visus metus Auklėtojų 

metodinėje grupėje  

6.2. rytinė mankšta salėje E. Januškienė Visus metus Auklėtojų 

metodinėje grupėje 
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6.3. judesio korekcijos 

individualios ir pogrupinės 

pratybos 

E. Januškienė Visus metus Mokytojų, Įstaigos 

tarybose, 

VGK posėdžiuose 

6.4. pėdų masažo procedūros 

masažinėse vonelėse 

E. Januškienė 

R. Jonikė 

Pagal grafiką  

6.5. programų „Pienas vaikams“ ir   

„Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ įgyvendinimas 

R. Jonikė Pagal 

programų 

grafikus 

Įstaigos taryboje 

6.6. sportinės pramogos, šventės, 

ekskursijos: 

E. Januškienė 

 

Pagal grupių 

planus 

Mokytojų taryboje 

6.6.1. „Mes stiprūs ir sveiki Lietuvos 

vaikai“ – sportinė pramoga 

E. Januškienė 

 

Kovas  

6.6.2. miesto ikimokyklinių įstaigų 

ugdytinių sporto šventė 

E. Januškienė Gegužė 

 
 

6.6.3. „Vaikystės džiaugsmai!“ – 

pramoga, skirta Vaikų gynimo 

dienai 

E. Januškienė 

 

Birželis 

 
 

6.6.4. „Žaiskim, sportuokim, visiems 

sveikatą dovanokim“ – 

sportinių pratimų ir žaidimų 

diena 

E. Januškienė 

 

Rugsėjis  

6.6.5. „Nykštukų lenktynės“ – žiemos 

sporto šventė 

E. Januškienė 

 

Gruodis  

6.7. sveikatos valandėlės, pokalbiai, 

viktorinos: 

  Mokytojų taryboje 

6.7.1. „Žiemos pavojai“ – užsiėmimai 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikams 

R. Jonikė Vasaris  

6.7.2. „Nuodingos medžiagos 

namuose ir darželyje“ –

pokalbių valandėlės su 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių vaikais 

R. Jonikė Vasaris  

6.7.3. „Saugokimės gripo“ – 

sveikatinimo valandėlės 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikams 

R. Jonikė Kovas  

6.7.4. „Rūkymo žala“ – pokalbiai su 

priešmokyklinių grupių vaikais 

R. Jonikė Balandis  

6.7.5. „Taisyklingai plaukime 

rankas“ – rankų plovimo 

užsiėmimai ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių 

vaikams 

R. Jonikė Balandis  

6.7.6. „Vasaros pavojai“ – įvairių 

situacijų aptarimai su 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių vaikais 

R. Jonikė Gegužė  
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6.7.7. „Sveikatos ir ligų šaltiniai“ –

sveikatinimo valandėlės su 

priešmokyklinių grupių vaikais 

R. Jablonskytė Birželis  

6.7.8. „Patyčios“ – pokalbiai su 

priešmokyklinių grupių vaikais 

apie įvairias konfliktines 

situacijas tarp draugų ir jų 

sprendimo būdus 

R. Jablonskytė Spalis  

6.7.9. „Mandalų piešimas“ – 

užsiėmimai su priešmokyklinių 

grupių vaikais 

R. Jonikė Lapkritis  

6.7.10. „Sveikos pėdutės – greitos 

kojytės“ – linksma mankšta su 

priešmokyklinių grupių vaikais 

plokščiapėdystės profilaktikai 

E. Jonikė 

E. Januškienė 

Lapkritis  

6.8. sveikatos stiprinimo savaitė 

„Ieškokime sveikatos šaltinių“ 

E. Jonikė 

E. Januškienė 

Spalis  

6.9. informacinių stendų apie 

sveiką gyvenseną, sveikatos 

stiprinimą, ligų profilaktiką 

rengimas 

R. Jonikė Kiekvieną 

mėnesį 

 

7. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: 

7.1. pirmokų adaptacijos aptarimas 

„Gilijos“ pradinėje mokykloje 

I. Zaleckienė Sausis Metodinėje taryboje 

7.2. „Gilijos“ pradinių klasių 

mokytojo dalyvavimas 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių tėvų susirinkime  

„Būsimasis pirmokas“  

V. Martinkienė Balandis   

7.3. priešmokyklinių grupių 

ugdytinių ir pedagogų 

ekskursija į „Gilijos“ pradinę 

mokyklą „Pirmoji pamoka“ 

Priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

Gegužė  

7.4. 1 klasės mokinio, mokomo 

pagal trišalę sutartį su Vitės 

pagrindine mokykla, ugdymo 

organizavimo ir rezultatų 

aptarimas 

V. Martinkienė 

 

Gegužė Mokytojų taryboje 

7.5. dalyvavimas Palangos lopšelio-

darželio „Pasaka“, Agluonėnų 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ 

metodiniuose ir vaikų 

edukaciniuose renginiuose 

I. Z|aleckienė Pagal sudarytą 

planą 

 

7.6. partnerių viešnagė kalbinės 

raiškos projekte „Augam, 

džiaugiamės, svajojam“  

Metodinė taryba Balandis  Metodinėje taryboje 

7.7. edukaciniai renginiai su 

lopšelių-darželių „Volungėlė“, 

„Bangelė“ ugdytiniais 

„Kregždučių“, 

„Lašelių“ grupių 

pedagogai 

Pagal 

sudarytus 

planus 
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7.8. Klaipėdos universiteto 

Humanitarinių ir ugdymo 

mokslų fakulteto studentų 

praktikos atlikimas 

V. Martinkienė Pagal poreikį Mokytojų taryboje 

7.9. Šiaulių universiteto Ugdymo 

mokslų ir socialinės gerovės 

fakulteto studentų praktikos 

atlikimas 

V. Martinkienė Pagal poreikį Mokytojų taryboje 

7.10. konsultacijos įstaigos 

pedagogams ir tėvams vaikų 

švietimo pagalbos teikimo 

klausimais 

V. Martinkienė Nuolat VGK posėdžiuose 

7.11. vaikų darbų parodų rengimas 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

„Ruoniuko“, Pempininkų  

filialuose, Vaikų ligoninėje 

I. Zaleckienė  Pagal veiklos 

planus 

Metodinėje taryboje 

8. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas: 

8.1. grupių teminių tėvų 

susirinkimų organizavimas 

Grupių pedagogai Vasaris 

Rugsėjis 

Pedagogų veiklos 

savianalizėse 

8.2. bendrų tėvų susirinkimų 

organizavimas 

V. Martinkienė Gegužė 

Spalis 

Mokytojų taryboje 

8.3. tėvų tarybos posėdžiai V. Martinkienė 3 karus per 

metus 

Mokyklos, 

mokytojų tarybose 

8.4. pedagoginis, psichologinis 

ugdytinių tėvų konsultavimas  

I. Zaleckienė  

I. Tertelienė 

Nuolat Mokytojų taryboje, 

VGK posėdžiuose 

8.5. atvirų durų, šeimos dienos, 

šeimos narių savanorystė 

grupėse  

Grupių pedagogai Pagal grupių 

planus 

Pedagogų veiklos 

savianalizėse 

8.6. grupių sportinių, šventinių 

renginių su vaikais 

organizavimas  

Grupių pedagogai Pagal grupių 

planus 

Pedagogų veiklos 

savianalizėse 

8.7. tėvų dalyvavimas rengiant ir 

įgyvendinant pritaikytas, 

individualizuotas vaikų 

ugdymo programas  

Grupių pedagogai Spalis 

Sausis 

Mokytojų taryboje, 

VGK posėdžiuose 

8.8. tėvų informavimas apie vaikų 

ugdymosi pasiekimus  

I. Zaleckienė 2 kartus per 

metus 

Mokytojų taryboje, 

VGK posėdžiuose 

8.9. šeimų dalyvavimas 

įgyvendinant grupių 

ugdomosios veiklos projektus 

Grupių pedagogai Pagal grupių 

planus 

Mokytojų taryboje 

8.10. informacijos apie įstaigos 

veiklą teikimas internetiniame 

tinklapyje 

V. Martinkienė Nuolat Mokytojų, 

mokyklos tarybose 

8.11. savalaikė informacijos sklaida 

grupių internetinėse svetainėse, 

stenduose apie vaikų veiklą, 

švietimo naujoves 

Grupių pedagogai Nuolat Mokytojų taryboje 

9. Pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimas 
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9.1. pedagogų profesinių 

kompetencijų tobulinimas 

kvalifikaciniuose šių sričių 

seminaruose:  

I. Zaleckienė Visus metus 

pagal kvalifi-

kacijos tobuli-

nimo institu-

cijų planus 

Mokytojų taryboje 

9.1.1. ugdymo turinio planavimas, 

vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas 

Auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedago-

gai, logopedai   

  

9.1.2. pagalbos būdai ir metodai 

elgesio ir emocijų sutrikimų, 

kompleksinę negalią turintiems 

vaikams 

Auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedago-

gai, logopedai,   

  

9.1.3. konstruktyvaus pedagogų ir 

šeimos bendradarbiavimo 

aspektai 

Auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedago-

gai, logopedai   

  

9.1.4. sutrikusios raidos vaikų kalbos 

ypatumai 

Logopedai   

9.1.5. vadovavimo stiliai ir komandos 

sėkmė 

Vadovai   

9.2. profesinės patirties plėtotė 

logopedų metodinėje grupėje:  

E. Gutauskienė  Mokytojų taryboje 

9.2.1. praktiniai mokymai 

„Alternatyvios komunikacijos 

(PECS) taikymas ugdymo 

procese“ 

I. Tertelienė Vasaris  

9.2.2. pranešimas „Vizualinės 

pagalbos taikymas ugdant 

įvairių raidos sutrikimų 

turinčius vaikus“ 

L. Maciulevičienė Gegužė  

9.2.3. gerosios patirties sklaidos 

mėnuo „Logopedas 

logopedui”;  

informacinių lankstinukų 

pristatymas:  

„Foneminės klausos lavinimo 

būdai“;  

„Artikuliacinio aparato 

lavinimo galimybės“;  

„Žodyno plėtojimas 

ikimokykliniame amžiuje“; 

„Dauno sindromą turinčių 

vaikų kalbos raidos ypatumai” 

E. Gutauskienė 

 

 

 

 

V. Česonienė  

 

A. Beinorienė  

 

A. Berzupa 

 

E. Gaižutienė 

Spalis  

9.2.4. pranešimai  

„Sensorinės veiklos poveikis 

kalbai ir komunikacijai“, 

„Holistinės pedagogikos ir 

terapijos metodų taikymas 

ugdymo procese“ 

 

E. Urbonienė 

 

L. Zakarienė 

 

 

Lapkritis  
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9.3. profesinės patirties plėtotė 

auklėtojų metodinėje grupėje: 

I. Šėgždienė  Mokytojų taryboje 

9.3.1. pranešimas „Ugdomosios 

aplinkos poveikis vaiko 

pažintinei veiklai ir 

savarankiškumo ugdymui“; 

„Lašelių“ grupės kūrybinis 

projektas „Mano miestas – 

Klaipėda“ 

S. Palšmitienė 

 

 

 

V. Riabovienė 

Balandis  

9.3.2. Vaikų kūrybinės veiklos 

plėtotė įgyvendinant veiklos 

projektus „Aš augu prie jūros“, 

„Augame sveiki“ 

L. Jevdokimova 

  

R. Daukintienė 

L.Vitkutė 

Gegužė  

9.3.3. Gerosios patirties sklaidos 

mėnuo „Auklėtoja – 

auklėtojai“ 

I. Šėgždienė Spalis  

9.4. Vaikystės pedagogikos centro 

funkcijų vykdymas: 

I. Zaleckienė  Mokytojų taryboje 

9.4.1. kvalifikacijos tobulinimo 

programų rengimas: 

   

9.4.1.1. „Bandymai ir eksperimentai 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams“ 

I. Šėgždienė Kovas  

9.4.1.2. „Ikimokyklinio ir pradinio 

ugdymo pedagogų, ketinančių 

dirbti pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, mokymai“ 

V. Martinkienė Balandis-

gegužė 

 

9.4.1.3. „Vaikų, turinčių autizmo 

spektro sutrikimą, ugdymo 

galimybės 

E. Urbonienė Lapkritis  

9.4.1.4. „Tėvų ir pedagogų sąveika: 

nuo bendravimo iki 

bendradarbiavimo“ 

L. Petrikaitienė Lapkritis  

9.4.1.5. Elgesio korekcijos galimybės 

vaikystėje, naudojant socialinę 

vaiko patirtį“ 

L. Petrikaitienė Gruodis  

9.4.2. dalyvavimas respublikiniuose, 

miesto pedagogų metodiniuose 

renginiuose, konferencijose: 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Visus metus 

pagal gautus 

kvietimus 

Mokytojų taryboje, 

metodinėse grupėse 

9.5. pedagogų metodinių darbų 

kaupimas duomenų banko 

elektroninėje laikmenoje  

I. Zaleckienė Nuolat  

9.6. individualios konsultacijos 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo 

klausimais 

I. Zaleckienė Pagal poreikį  

9.7. pedagogų profesinės refleksijos 

skatinimas  

I. Zaleckienė Nuolat Metodinėje taryboje 
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9.8. mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos 

programos 2016–2018 m. 

vykdymas 

V. Martinkienė Pagal 

numatytą 

planą 

Mokytojų taryboje 

10.  Materialinės bazės gerinimas: 

10.1. žaislų spintų „Lašelių“ grupėje 

įsigijimas 

N. Čepaitienė Kovas-

balandis 

Įstaigos taryboje 

10.2. tinklo sporto salės langų 

apsaugai įmontavimas 

N. Čepaitienė Kovas Įstaigos taryboje 

10.3. konvekcinės krosnelės 

virtuvėje įsigijimas 

N. Čepaitienė Balandis-

gegužė 

Įstaigos taryboje 

10.4. dangčių įrengimas 

smėliadėžėms 

N. Čepaitienė Balandis-

gegužė 

Įstaigos taryboje 

10.6. minkšto inventoriaus įsigijimas N. Čepaitienė Balandis Įstaigos taryboje 

10.7. statinio kasmetinės apžiūros 

atlikimas 

N. Čepaitienė Gegužė Įstaigos taryboje 

10.8. teritorijos tvoros įrengimas 

pagal higienos normos 

reikalavimus 

N. Čepaitienė Liepa Įstaigos taryboje 

10.9. apsauginių grotelių grupių 

radiatoriams įsigijimas 

N. Čepaitienė Birželis-liepa Įstaigos taryboje 

10.10. teritorijos apšvietimo 

atnaujinimas energiją 

taupančiomis lempomis 

N. Čepaitienė Gruodis Įstaigos taryboje 

10.11. Skalbimo mašinos įsigijimas N. Čepaitienė Lapkritis Įstaigos taryboje 

10.12. prietaisų, įrengimų kasmetinė 

patikra (gesintuvai, elektros 

įrenginių įžeminimai) 

N. Čepaitienė Kovas 

Gruodis 

Įstaigos taryboje 

10.13. ugdymo priemonių įsigijimas I. Zaleckienė Pagal poreikį Įstaigos taryboje 

10.14. ūkinių, higieninių, raštinių 

prekių įsigijimas 

N. Čepaitienė Pagal poreikį Įstaigos taryboje 

11. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

11.1. 2016–2017 mokslo metų 

ugdomosios veiklos analizė. 

Naujos edukacinės erdvės – 

sensorinio kambario – 

panaudojimo galimybės 

V. Martinkienė 

 

B. Balčiauskaitė 

 

 

Gegužė  

11.2. Grupių komplektavimas 2017–

2018 m. m.  

Pedagogų darbo krūvių 

pasiskirstymas.  

Mokslo metų veiklos prioritetų 

numatymas 

V. Martinkienė 

 

 

 

I. Zaleckienė 

Rugpjūtis  

11.3. 2017 metų įstaigos veiklos 

ataskaita.  

2018 m. įstaigos veiklos plano 

projekto pristatymas. 

Pedagogų profesinės sklaidos 

vertinimas 

I. Zaleckienė 

 

I. Zaleckienė 

 

V. Martinkienė 

Gruodis  
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12. Įstaigos tarybos posėdžiai: 

12.1. Paramos ir įmokų už teikiamas 

paslaugas 2016 m.panaudojimo 

ataskaita. 

Vardiniai darbuotojų sąrašai ir 

tarnybinio atlyginimo 

koeficientų nustatymas.  

Korupcijos prevencijos 2016m. 

veiklos plano įgyvendinimas. 

Įstaigos 2017 metų veiklos 

plano aptarimas.  

Įstaigos vadovo 2016 m. 

veiklos ataskaita 

E. Čepulienė 

 

 

V.Martinkienė 

 

 

I. Zaleckienė 

 

 

E. Zeniauskienė 

V. Martinkienė 

Sausis  

12.2. Įstaigos darbo vasaros 

laikotarpiu aptarimas. 

Darbuotojų atostogų grafikas. 

Naujo vaikų valgiaraščio 

pristatymas. 

Aplinkos tvarkymo akcija 

D. Daukintienė 

 

 

R. Jonikė 

 

L. Daukintienė 

Kovas  

12.3. Ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos aptarimas. 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas, profesinės 

patirties išorinė sklaida. 

Grupių komplektavimas 2017–

2018 mokslo metams 

I. Zaleckienė 

 

A. Daugalienė 

 

 

V. Martinkienė 

 

Gegužė  

12.4. Vaikų brandumo mokyklai 

tyrimo išvados. 

Planuojami aplinkos ir 

edukacinių erdvių atnaujinimo 

darbai 

I. Zaleckienė 

 

S. Libikienė,  

D. Daukintienė 

 

Birželis  

12.5. Darbo krūvio paskirstymas,  

tarnybinio atlyginimo 

koeficientų aptarimas. 

Pasiruošimas mokslo metams. 

Finansinio audito rezultatų 

pristatymas 

V. Martinkienė 

 

 

E. Srėbalienė 

V. Martinkienė 

 

Rugpjūtis  

12.6. Vidaus audito rezultatų 

aptarimas. 

Vaikų maitinimo organizavimo 

kokybės vertinimas. 

Specialiosios pagalbos 

ugdytiniams teikimo galimybės 

I. Zaleckienė 

 

V. Alaburdienė  

 

S. Libikienė 

Lapkritis  

12.7. Pedagoginių darbuotojų 

atestacijos 2018–2020 metų 

programa. 

Įstaigos tarybos darbo plano 

2018 m. gairės 

V. Martinkienė 

 

 

E. Zeniauskienė 

Gruodis  

13. Metodinės tarybos posėdžiai: 
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13.1. Sensorinio kambario 

panaudojimo galimybių 

aptarimas. 

Metodinės tarybos reglamento 

atnaujinimas. 

Pasirengimas projektinei 

savaitei „Augam, džiaugiamės, 

svajojam”.  

Įstaigos veiklos įsivertinimo 

organizavimas 

I. Zaleckienė 

 

 

I. Juknienė 

 

E. Gaižutienė 

 

 

A. Žvirzdinienė 

Kovas Mokytojų taryboje 

13.2. Gerosios patirties sklaidos 

„Pedagogas-pedagogui“ 

veiklų koordinavimas. 

Kvalifikacinių renginių metu 

įgytų žinių perdavimo 

efektyvinimas. 

Įstaigos veiklos įsivertinimo 

duomenų suvedimas ir 

rezultatų aptarimas 

I. Zaleckienė 

 

 

I. Šėgždienė 

 

 

A. Žvirzdinienė 

Gegužė 

 

Mokytojų taryboje 

13.3. Komandinio darbo svarba 

įgyvendinant ugdymo 

programas. 

Individualios vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimo ir 

fiksavimo sistemos aptarimas. 

I. Juknienė 

 

 

I. Zaleckienė 

Lapkritis Mokytojų, įstaigos 

tarybose 

13.4. Pedagogų praktinės veiklos bei 

metodinių darbų vertinimas. 

E. Gutauskienė 

I. Šėgždienė 

Gruodis Mokytojų, įstaigos 

tarybose 

14. Vaiko gerovės komisijos veikla: 

14.1. Posėdžiai:    

14.1.1. 2016–2017 m. m. pritaikytų, 

individualizuotų, ugdymo 

programų papildymo 

aptarimas. 

Pažymų apie ugdytinius 

pakartotiniam vertinimui 

Klaipėdos pedagoginei 

psichologinei tarnybai 

rengimas ir aptarimas. 

I. Zaleckienė 
. 

 

Vasaris 

 

 

Mokytojų taryboje 

 

14.1.2. Pritaikytų ir individualizuotų 

ugdymo programų 

įgyvendinimo aptarimas. 

Vaikų sveikatos ir įstaigos 

nelankymo priežasčių 

vertinimas. 

Išvadų apie specialiųjų 

poreikių grupes tikslinimas. 

L. Maciulevičienė 

 

 

E. Januškienė 

Gegužė Mokytojų taryboje 
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14.1.3. Ugdytinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašų 

aptarimas. 

Pritaikytų ugdymo programų 

turinio 2017–2018 m. m. 

vertinimas, suderinimas 

I. Zaleckienė 

 

 

Rugsėjis Mokytojų taryboje 

14.1.4. Logopedinės ritmikos, judesio 

korekcijos individualių 

užsiėmimų įtaka vaikų raidai. 

Išvadų apie specialiųjų 

poreikių grupes tikslinimas. 

L. Cesiulienė 

E. Januškienė 

Gruodis 

 

Mokytojų taryboje 

14.2. Krizių aplinkybių įvertinimas, 

krizės valdymo plano 

parengimas esant krizinei 

situacijai 

I. Zaleckienė Esant krizinei 

situacijai 

Mokytojų, įstaigos 

tarybose 

14.3. Pagalbos organizavimas, jos 

teikimas įstaigos darbuotojams 

ir vaikams krizės metu 

L. Maciulevičienė Esant krizinei 

situacijai 

 

14.4. Konsultacijos tėvams, 

pedagogams ir mokytojų 

padėjėjams vaikų ugdymo 

klausimais 

Grupių pedagogai 

I. Tertelienė 

Visus metus Mokytojų taryboje, 

tėvų susirinkimuose 

14.5. Akcijos pasaulinei Dauno 

sindromo, tarptautinei autizmo 

supratimo,Tolerancijos dienai 

paminėti 

L. Vitkutė Pagal  

numatytas 

datas 

 

14.6. Informacijos teikimas apie 

pastebėtus smurto bei patyčių 

atvejus įstaigos viduje 

L. Pukinienė Nuolat  

14.7. Dokumentų rengimas vaikų 

raidos vertinimui Vaiko raidos 

centre, Klaipėdos pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje 

I. Zaleckienė Pagal poreikį  

 

_______________ 


