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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil.  

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1 2 3 4 

1. Įstaigos funkcionavimo ir ugdymo proceso užtikrinimas: 

1.1. prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų organizavimas S. Butkevičienė Visus metus  

1.2. ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių 

komplektavimas 

V. Martinkienė Gegužė, 

rugpjūtis 

1.3. pedagogų registro atnaujinimas B. Balčiauskaitė Sausis, rug-

sėjis 

1.4. kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas: metinių 

tikslų ir uždavinių nustatymas ir įgyvendinimo apta-

rimas 

V. Martinkienė, 

S. Butkevičienė 

Sausis 

1.5. mokinių registro atnaujinimas, mokinio krepšelio 

ataskaitos rengimas 

B. Balčiauskaitė, 

V. Viliūtė 

Visus metus 

1.6. įstaigos tinklapio duomenų atnaujinimas V. Viliūtė Visus metus 

1.7. vaikų maitinimo organizavimas: A. Nikoličė Visus metus 

1.7.1. programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo ska-

tinimas mokykloje“ vykdymas 

A. Nikoličė Visus metus 

1.7.2. geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) vidaus 

audito atlikimas 

S. Butkevičienė, 

A. Nikoličė 

Gegužė 

1.7.3. maisto produktų ir pagamintų patiekalų kokybės ver-

tinimas 

Vaikų maitinimo 

kokybės kontrolės 

grupė 

Vasaris 

spalis 

1.8. saugos darbe ir priešgaisrinės saugos užtikrinimas: S. Butkevičienė Visus metus 

1.8.1. darbuotojų sveikatos patikros kontrolė S. Butkevičienė Pagal nu-

matytus 

terminus 

1.8.2. priešgaisrinės, civilinės saugos mokymo programos 

vykdymas 

S. Butkevičienė Pagal nu-

matytus 

terminus 

1.8.3. darbuotojų instruktavimas darbo ir priešgaisrinės 

saugos klausimais 

S. Butkevičienė Pagal nu-

matytus 

terminus 

1.9. įstaigos  metinės inventorizacijos atlikimas E. Čepulienė Gruodis 

1.10. kiemo teritorijos paruošimas saugiai vaikų veiklai S. Butkevičienė Balandis–

gegužė 

1.11. įstaigos darbo organizavimas vasaros laikotarpiu V. Martinkienė Balandis 

1.12. žaidimų aikštelių įrangos sertifikavimas S. Butkevičienė Rugsėjis 

1.13. kasmetinis statinio apžiūros organizavimas S. Butkevičienė Balandis 

1.14. įstaigos veiklos įsivertinimo vykdymas B. Balčiauskaitė, 

darbo grupė 

Pagal nu-

matytus 

terminus 



 

1.15. Vaiko gerovės komisijos veiklos vykdymas Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal pa-

rengtą planą 

1.16. švietimo pagalbos šeimai teikimas Grupių pedagogai Visus metus 

1.17. pedagogų metodinės veiklos organizavimas B. Balčiauskaitė Pagal meto-

dinių grupių 

planus  

1.18. 2021 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos įgyvendinimas 

V. Martinkienė Pagal nu-

matytus 

terminus 

1.19. kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas V. Martinkienė Visus metus 

2. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas: 

2.1. įstaigos 2021 metų veiklos plano parengimas Darbo grupė Sausis 

2.2. statistinių ataskaitų rengimas  B. Balčiauskaitė, 

V. Viliūtė 

Pagal nusta-

tytus termi-

nus 

2.3. darbuotojų tarifikacijos sudarymas B. Balčiauskaitė, 

S. Butkevičienė 

Sausis, 

rugpjūtis  

2.4. darbo apmokėjimo sistemos aprašo atnaujinimas V. Martinkienė Sausis 

2.5. darbuotojų atostogų grafiko sudarymas ir tvirtinimas V. Martinkienė Vasaris 

2.6. vidaus darbo tvarkos taisyklių atnaujinimas V. Martinkienė Balandis 

2.7. pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų vardinių 

sąrašų sudarymas 

B. Balčiauskaitė, 

S. Butkevičienė 

Rugsėjis 

2.8. A. Spektro mokyklų tinklo programos 2021–2022 

metams tikslinimas 

A. Balčiauskaitė  Rugsėjis 

2.9. sveikatos stiprinimo programos ,,Sveika mokykla – 

stipri ateitis“ 2019–2023 metams tikslinimas 

V. Martinkienė, 

A. Nikoličė 

Rugsėjis 

2.10. kūno kultūros, muzikos, neformaliojo švietimo užsi-

ėmimų, logopedinių, judesio korekcijos, sensorikos 

pratybų tvarkaraščių sudarymas 

B. Balčiauskaitė Rugsėjis 

2.11. ikimokyklinio, priešmokyklinio bendrojo ugdymo ir 

pritaikytų ugdymo programų sudarymas ir individua-

lios pagalbos planų parengimas 

Grupių pedagogai Rugsėjis–

spalis 

2.12. pedagogų etikos kodekso atnaujinimas Darbo grupė Spalis 

2.13 rekomendacijų pradinių klasių mokytojui dėl prieš-

mokyklinio amžiaus vaiko brandos mokyklai rengi-

mas 

Priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

Gegužė 

2.14. vidaus kontrolės politikos dokumentų atnaujinimas V. Martinkienė Nuolat 

2.15. darbo sutarčių įrašų atnaujinimas V. Martinkienė, 

V. Viliūtė 

Nuolat 

2.16. korupcijos prevencijos ir kontrolės dokumentų ren-

gimas 

B. Balčiauskaitė Pagal nusta-

tytus termi-

nus 

2.17. viešųjų pirkimų atlikimo dokumentavimas S. Butkevičienė Nuolat 

3. Pedagogų veiklos stebėsena:   

3.1. bendrųjų bei pritaikytų ikimokyklinio ir priešmo-

kyklinio ugdymo programų įgyvendinimo aptarimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Sausis, 

gegužė 

3.2. aplinkos grupėse ir kitose darželio patalpose struktū-

ravimas 

B. Balčiauskaitė Vasaris 

3.3. papildomos veiklos mokytojų, logopedų, specialiojo 

pedagogo veiklos fiksavimas elektroniniame dienyne 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Kovas 

3.4. savaitės ugdomosios veiklos planavimo elektroni- V. Martinkienė, Balandis 



 

niame dienyne kokybė B. Balčiauskaitė 

3.5. pedagogų veiklos savianalizių vertinimas, numatant 

tobulintinas sritis 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Gegužė 

3.6. naujai atvykusių vaikų adaptacija V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Rugsėjis 

3.7. aplinkos grupėse ir kitose darželio patalpose struktū-

ravimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Spalis 

3.8. vaikų fizinis aktyvumas kūno kultūros valandėlių 

metu 

B. Balčiauskaitė Lapkritis 

3.9. besiatestuojančių pedagogų veiklos stebėjimas ir do-

kumentavimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Visus metus 

4. Tiriamosios veiklos organizavimas: 

4.1. tėvų apklausa dėl darželio poreikio vasaros metu V. Martinkienė Sausis, 

gegužė 

4.2. naujai atvykusių vaikų adaptacijos tyrimas Vaiko gerovės 

komisija 

Rugsėjis 

4.3. įstaigos veiklos vidinis įsivertinimas. Rodiklio „Pa-

rama ir pagalba vaikui, šeimai“ pagalbinis rodiklis 

„Vaiko poreikių tenkinimas“  

Metodinė taryba  Vasaris–

gegužė 

4.4. anketinė tėvų apklausa apie vaikų ugdymo sąlygas, 

pasiekimus ir sunkumus 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Gegužė 

4.5. anketinė tėvų apklausa apie vaikų maitinimo organi-

zavimą 

A. Nikoličė Gegužė 

4.6. pedagogų mokslo metų veiklos savianalizių apibend-

rinimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Birželis 

4.7. įstaigos sanitarinės-higieninės būklės vertinimas A. Nikoličė, 

S. Butkevičienė 

Visus metus 

5. Renginių su ugdytiniais organizavimas: 

5.1. šventės, pramogos su vaikais įstaigoje:   

5.1.1. eglutės palydos – pramogos, skirtos atsisveikinimui 

su eglute 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Sausis 

5.1.2. „Žiema, žiema, bėk iš kiemo!“ – Užgavėnių šventė. E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Vasaris  

5.1.3. „Mes, maži žemaičiai, važiuosim į mugę“ – Kaziuko 

mugės atidarymas. 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Kovas 

5.1.4. „Kalbos savaitės“ renginiai grupėse Grupių logopedai Kovas  

5.1.5. „Rido rido opa pa“ – Velykų šventė E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė, 

„Kregždučių“ 

grupės komanda 

Balandis 

5.1.6. „Tau, mamyte!“ – pramogos grupėse, skirtos Moti-

nos ir Šeimos dienoms 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Balandis, 

gegužė 

5.1.7. „Lik sveikas, darželi!“ – priešmokyklinių grupių ug-

dytinių atsisveikinimo su darželiu šventė 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Gegužė 

5.1.8. „Sveika, vasarėle!“ – papildomos veiklos kambarėlių 

mokytojų parengta programa vaikams, skirta Vaikų 

gynimo dienai 

Papildomos veik-

los kambarėlių 

mokytojos 

Birželis 

5.1.9. Sportinė – pramoginė veikla lauke, skirta Vaikų gy-

nimo dienai paminėti 

E. Januškienė, 

I. Šėgždienė 

A. Berzupa 

Birželis 



 

5.1.10. „Sveikas, Rugsėji“ – papildomos veiklos kambarėlių 

mokytojų parengta programa vaikams, skirta mokslo 

metų pradžiai 

Papildomos veik-

los kambarėlių 

mokytojos 

Rugsėjis 

5.1.11. pramoga „Rudenėlis atkeliavo“ E. Antanaitienė , 

L. Cesiulienė, 

„Ežiukų“ grupės 

komanda 

Spalis 

5.1.12. vakaronė „Žibintų šviesoje“ įstaigos vaikams ir tė-

vams 

Irena Juknienė, 

Aušra Daugalienė 

Lapkritis 

5.1.13. adventinės vakaronės grupėse E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Lapkritis 

5.1.14. „Sveikos pėdutės – greitos kojytės“ –  linksma 

mankšta plokščiapėdystės profilaktikai priešmo-

kyklinių grupių vaikams 

E. Januškienė Lapkritis 

5.1.15. „Nykštukų lenktynės“ – žiemos sporto šventė E. Januškienė Gruodis  

5.1.16. „Eglutę parnešiau iš miško“ - eglutės įžiebimo šventė E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Gruodis 

5.1.17. pramoga „Gerumo obuolėlis“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Gruodis 

5.1.18. kalėdinės šventės grupėse E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

Gruodis 

5.2. tarptautiniai, respublikiniai, miesto ikimokyklinių 

įstaigų vaikų veiklos projektai, renginiai: 

Grupių pedagogai Visus metus 

5.2.1. respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“ Grupių mokytojai Vasaris–

balandis 

5.2.2. dalyvavimas miesto ikimokyklinių įstaigų neforma-

liojo ugdymo mokytojų (kūno kultūra) projekte „Pa-

tyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio amžiaus 

vaikų fizinėje veikloje“ 

E. Januškienė Kovas–

gruodis 

5.2.3. miesto ikimokyklinių įstaigų sporto šventė prie jūros E. Januškienė 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Gegužė  

5.2.4. Tarptautinis Švietimo mainų paramos fondo finan-

suojamas  Erasmus+ mobilumo projektas „Inkliuzi-

nės metodologijos klasėje“  

R. Šukienė Rugpjūtis-

gruodis 

5.2.5. sveikatos stiprinimo savaitės projektas „Ieškokime 

sveikatos šaltinių“ 

E. Januškienė Spalis  

5.2.6. „Sveika mokykla – stipri ateitis“ – ilgalaikis sveika-

tos stiprinimo projektas 

E. Januškienė Visus metus 

5.3. vaikų veiklos projektai, parodos įstaigoje:   

5.3.1. pažintinis-kūrybinis vaikų veiklos projektas „Ledo 

pasaka“ 

I. Šėgždienė Sausis  

5.3.2. piešinių parodėlė įstaigoje „Mano šalis gražiausia“ I. Kubilienė,  

J. Genčauskienė 

Vasaris  

5.3.3. piešinių paroda įstaigoje „Mūsų pilys“ L. Pukinienė Vasaris 

5.3.4. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Tų paukštelių gra-

žumėlis!“ 

„Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Kovas  

5.3.5. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Jau pavasarėlis“ L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Kovas 

5.3.6. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Boružėlės“ L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Kovas 



 

5.3.7. vaikų ir tėvelių kūrybinės veiklos projektas „Margu-

čiai“ 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogės 

Balandis  

5.3.8. visų grupių vaikų kūrybinės veiklos projektas „Pasi-

puoškime darželį Velykų proga“ 

L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Balandis 

5.3.9. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Lik sveikas, darže-

li!“ 

L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Gegužė  

5.3.10. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Gegužės žiedai“ „Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Gegužė  

5.3.11. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Vasarėle, labas!“ L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Birželis  

5.3.12. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Atkeliavo rudenėlis“ L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Rugsėjis   

5.3.13. pilietinė akcija įstaigoje – tarptautinės Tolerancijos 

dienos minėjimas 

L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė 

Lapkritis 

5.3.14. vaikų darbelių paroda įstaigoje „Sveika, žiemuže!“ L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė, J.Šatkutė 

Gruodis  

5.3.15. vaikų ir tėvelių pagamintų kalėdinių atvirukų paroda 

įstaigoje 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Gruodis  

5.4. „Pelėdžiukų“ grupėje:   

5.4.1. „Bėgam greičiau, vejam žiemą skubiau“ – sportinė 

pramoga grupės vaikams 

„Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Vasaris 

5.4.2. kūrybinės veiklos projektas „Aš – amatininkas“ „Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Kovas  

5.4.3. Pažintinės vaikų veiklos projektas „Pavasario 

džiaugsmai“ 

„Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Balandis  

5.4.4. Vaikų darbelių paroda grupėje „Mano mama“ „Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Gegužė 

5.4.5. Kūrybinės veiklos projektas „Rudenėlio dovanos“ „Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Spalis  

5.4.6. Bendradarbiavimo su tėvais projektas „Tų pyragų 

gardumėlis“ 

„Pelėdžiukų“ 

grupės pedagogės 

Lapkritis  

5.5. „Kregždučių“ grupėje:   

5.5.1. socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“  

Irena Juknienė Sausis– 

gegužė 

5.5.2. Fotonuotraukų paroda grupėje ir virtualioje erdvėje 

„Mano augintinis“ 

Irena Juknienė, 

Aušra Daugalienė 

Vasaris–

kovas 

5.5.3. Ekologinis- pažintinis projektas „Sėju, auginu, ste-

biu“ 

„Kregždučių“ 

grupės komanda 

Vasaris–

birželis 

5.5.4. Sportinė pramoga su tėvais „Linksmi ir vikrūs“ Irena Juknienė, 

Egita Januškienė 

Balandis 

5.5.5. Žaidybinės-pažintinės veiklos lauke projektai „Upe-

liai smėlio dėžėje“, „Aitvarų lenktynės“ 

„Kregždučių“ 

grupės pedagogės 

Birželis–

rugpjūtis 

5.6. „Saulučių“ grupėje:   

5.6.1 pramoga kieme „Zuikučio kišenės pilnos margučių“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Balandis  

5.6.2. sporto renginys „Sportuoja visi – dideli ir maži“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Gegužė  

5.6.3. popietė „Mano mamytė“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Gegužė  

5.6.4. pramoga vaikų gynimo dienai ,,Aš laimingas, kad 

esu“ 

„Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Birželis 



 

5.6.5. rudens gėrybių paroda „Sukurkime kartu“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Spalis  

5.6.6. pažintinės-kūrybinės veiklos projektas. „Kaip vaiku-

čiai saulutės ieškojo“ 

„Saulučių“ grupės 

pedagogai 

Visus metus 

5.7. „Drugelių“ grupėje:   

5.7.1. pažintinis vaikų veiklos projektas „Paukšteliai – 

mūsų draugai“ 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

Sausis–

gegužė 

5.7.2. pramoga „Atkeliavo Velykos“ I. Kubilienė,         

J. Genčauskienė 

Balandis  

5.7.3. Pažintinis vaikų veiklos projektas „Augu sveikas“ „Drugelių“ grupės 

pedagogai 

Rugsėjis–

lapkritis 

5.7.4. Sveikatingumo diena „Jei judėsi, netingėsi – sveiką 

kūną tu turėsi“ 

E. Januškienė, 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

Lapkritis  

5.7.5. Sodo ir daržo gėrybių paroda „Rudenėlio dovanos“ „Drugelių“ grupės 

pedagogai 

Spalis  

5.8. „Lašelių“ grupėje:   

5.8.1. pramoga lauke „Žiemos linksmybės“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Sausis  

5.8.2. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Vasaris  

5.8.3. sportinė pramoga „Mano paspirtukas greičiausias“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Balandis  

5.8.4. popietė „Mano mamytė nuostabiausia“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Gegužė  

5.8.5. sportinė pramoga su tėveliais „Pasportuokime kartu“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Gegužė  

5.8.6. vaikų darbelių paroda „Vaikai – gyvenimo džiaugs-

mas“ 

„Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Birželis  

5.8.7. pažintinės vaikų veiklos projektas „Medžiai mūsų 

darželyje“ 

„Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Rugsėjis  

5.8.8. rudens gėrybių paroda „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Spalis  

5.8.9. vakaronė su tėvais „Sukurkime kalėdinį žaisliuką“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Lapkritis  

5.8.10. sveikatinimo projektas „Penktadieniai –vitaminų die-

nos grupėje“ 

„Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Visus metus 

5.9. „Žvaigždučių“ grupėje:   

5.9.1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas grupė-

je 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Vasaris  

5.9.2. ilgalaikis grupės pažintinės veiklos projektas „Seku 

seku pasaką“ 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Sausis–

balandis 

5.9.3. edukacinė veikla su tėvais „Veronikos Sherbourne 

judesio mokymo metodika“ 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Balandis  

5.9.4. popietė ir vaikų darbų paroda „Aš labai myliu savo 

mamą“ 

 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Gegužė  

5.9.5. atsisveikinimo su darželiu šventė „Vaikystės aitva-

rai“. Nuotraukų stendas „Lik sveikas, darželi!” 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Birželis  

5.9.6. rudens gėrybių paroda „Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

Spalis  



 

5.9.7. vakaronė su tėvais „Kalėdinių žaisliukų gamyba“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

Lapkritis  

5.10. „Ežiukų“ grupėje:   

5.10.1. ilgalaikis pažintinis kūrybinis vaikų veiklos projektas 

„Medžiai visais metų laikais“ 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Sausis–

rugsėjis 

5.10.2. pažintinės vaikų veiklos projektas „Sveiki dantukai“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Vasaris  

5.10.3. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Vasaris  

5.10.4. sportinė pramoga „Augu sveikas“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Kovas  

5.10.5. pramoga „Mano šeima“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Gegužė  

5.10.6. edukacinė – pažintinė veikla su tėvais pagal               

V. Sherbourne mokymo judesiu metodiką 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Spalis  

5.10.7. šventinė vakaronė su tėvais „Uždekime takeliams  

švieseles“ 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Lapkritis  

5.10.8. vakaronė kartu su ugdytinių tėveliais „Kalėdinių žais-

liukų gamyba“ ir eglutės puošimas 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

Lapkritis 

5.11. „Atžalyno“ grupėje:   

5.11.1. Ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Metų spal-

vos. 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Visus metus 

5.11.2. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas grupė-

je 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Vasaris 

5.11.3. Renginys Žemės dienai – „Dovanoju žiedą tau“ „Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Kovas  

5.11.4. Velykų šventė-pramoga „Ridinėjam margučius“ „Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Balandis  

5.11.5. Bendradarbiavimas su šeima projektas „Mano pirmo-

ji knygelė“, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos 

dienai  

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Balandis 

5.11.6. Meninės veiklos projektas „Karoliai mamytei“, skir-

tas Motinos dienai. 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Gegužė  

5.11.7. Meninės veiklos projektas „Vaikystės aitvarai“, skir-

tas Tarptautinei vaikų gynimo dienai  

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Birželis  

5.11.8. meninės veiklos projektas „Kaklaraištis tėveliui“, 

skirtas Tėvo dienai 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Birželis 

5.11.9. pramoga kieme „Šlapias laiškas saulutei“ „Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Rugpjūtis  

5.11.10. pramoga „Mes – Atžalyno grupėje“, skirta mokslo ir 

žinių dienai 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Rugsėjis 

5.11.11. pramoga kieme „Popierinių lėktuvėlių lenktynės“ „Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Rugsėjis  

5.11.12. bendradarbiavimas su šeima – parodėlė „Rudens 

grožybės“ 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Spalis  

5.11.13. bendradarbiavimo su šeima projektas „Pyragų diena“ „Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Lapkritis  

5.11.14. meninės veiklos projektas „Papuoškime grupę Kalė-

doms“ 

„Atžalyno“ gru-

pės pedagogai 

Gruodis 



 

5.12. „Bitučių“ grupėje:   

5.12.1. ilgalaikis pažintinis vaikų veiklos projektas „Lietuvių 

tautosaka vaiko lūpomis“ 

L. Maciulevičienė Sausis– ge-

gužė 

5.12.2. sportinė pramoga „Būk žvalus – jau pavasaris pas 

mus!“ 

L. Pukinienė Kovas  

5.12.3. žaidimų rytmetis „Paukštelių garsai“ L. Maciulevičienė Balandis  

5.12.4. popietė „Tau, mamyte!“ L. Pukinienė Gegužė  

5.12.5. atsisveikinimo su darželiu popietė „Sudie, darželi!“ L. Pukinienė Gegužė  

5.12.6. vakaronė su ugdytiniais ir jų tėvais „Ilgi rudens vaka-

rai“ 

L. Maciulevičienė Lapkritis  

5.13. „Boružėlių“ grupėje:   

5.13.1. metinis grupės projektas „Kimochis – integruojama 

socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programa, skirta 

priešmokyklinio amžiaus vaikams” 

L. Petrikaitienė 

J. Žiogė 

Visus metus 

5.13.2. ilgalaikis grupės projektas su socialiniu partneriu-

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto vie-

šosios bibliotekos vaikų centru „Ruoniukas” „Kuria-

me ir mokomės kartu” 

L. Petrikaitienė Visus metus 

5.13.3. sporto šventė su ugdytiniais „Aukime visi laimingi ir 

sveiki“ 

J. Žiogė 

E.Januškienė 

Vasaris  

5.13.4. sveikatingumą skatinantis projektas „Susipažinkime 

su sporto šakomis“ 

J. Žiogė 

E.Januškienė 

Vasaris –

balandis 

5.13.5. patyriminės veiklos projektas „Pavasario požymiai, 

bundanti gamta“ (fotografuoja vaikai) 

L.Petrikaitienė 

I. Šėgždienė 

Kovas–

balandis 

5.13.6. STEAM veiklos projektas „Pasipuoškime savo aikš-

telę kieme“ 

L. Petrikaitienė 

J. Žiogė 

Gegužė 

5.13.7. vaikų sveikatinimo projektas – linksmos mankštos 

plokščiapėdystės profilaktikai „Sveikos pėdutės – 

greitos kojytės“ 

„Boružėlių“ gru-

pės komanda, E. 

Januškienė 

Lapkritis  

5.13.8. ilgalaikis ugdomosios veiklos projektas „Seka pasa-

kas pirštukai“ 

„Boružėlių“ 

gr.komanda, 

L. Cesiulienė 

Visus metus 

5.13.9. ilgalaikis pažintinės-kūrybinės vaikų veiklos projek-

tas „Boružėlė“ 

„Boružėlių“ gr. 

komanda, 

L. Cesiulienė 

Visus metus 

5.14. edukaciniai užsiėmimai Prano Domšaičio galerijoje, 

Laikrodžių, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuose, 

vaikų centruose „Ruoniukas“, „Gerviukas“ (pagal 

grupių veiklos planus) 

Grupių darbuoto-

jai 

Visus metus 

5.15. ugdytinių edukacinių išvykų organizavimas Grupių darbuoto-

jai 

Visus metus 

5.16. dalyvavimas mieste, respublikoje organizuojamuose 

vaikų darbų parodose, kituose renginiuose 

Grupių pedagogai Visus metus 

5.17. ikimokyklinių ugdymo įstaigų regioninis sporto ren-

ginys „Judrusis uostas“ (I-II etapai) 

E. Januškienė, 

priešmokyklinės 

grupės 

Sausis–

vasaris 

5.18. ikimokyklinių įstaigų vaikų šventė, skirta kovo        E. Antanaitienė, Kovas 



 

11-ajai paminėti. L. Cesiulienė 

5.19. ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodų 

ciklas Vaikų ligoninėje 

J. Šatkutė Visus metus 

6. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas: 

6.1. sveikatą stiprinančios mokyklos „Sveika mokykla – 

stipri ateitis“ programos įgyvendinimas  

A. Nikoličė, 

Grupių mokytojai 

Visus metus 

6.2. kūno kultūros valandėlės ikimokyklinėse ir priešmo-

kyklinėse grupėse 

Grupių mokytojai Visus metus 

6.3. judesio korekcijos individualios ir pogrupinės praty-

bos 

E. Januškienė Visus metus 

6.4. pėdų masažo procedūros masažinėse vonelėse A. Nikoliočė Pagal grafi-

ką 

6.5. programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo ska-

tinimas mokyklose“ įgyvendinimas 

A. Nikoliočė Pagal prog-

ramų grafi-

kus 

6.6. grupių sportinės pramogos, edukacinės išvykos E. Januškienė, 

grupių mokytojai 

Pagal gru-

pių planus 

6.7. miesto ikimokyklinių įstaigų sportiniai renginiai E. Januškienė, 

grupių mokytojai 

Pagal ren-

ginių planus 

6.8. renginiai „Ugdytinių tėvų supažindinimas su            

V. Sherborne vystymo judesio metodu ir praktinis 

taikymas” 

E. Januškienė Pagal gru-

pių planus 

6.9. sveikatos valandėlės, pokalbiai, praktiniai užsiėmi-

mai: 

  

6.9.1. pokalbiai su vaikais grupėse „Žiemos pavojai” A. Nikoličė Sausis  

6.9.2. „Sukurkime sveikos mitybos piramidę“. Praktiniai 

užsiėmimai priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams 

A. Nikoličė Vasaris 

6.9.3. praktiniai užsiėmimai „Rūšiuokime“ priešmokyklinio 

ugdymo grupių vaikams 

A. Nikoličė Vasaris  

6.9.4. praktiniai užsiėmimai „Švarūs ir sveiki dantukai” A. Nikoličė Kovas  

6.9.5. tėvų informavimas apie maitinimą darželyje, maisto 

degustavimas 

A. Nikoličė Kovas  

6.9.6. praktiniai užsiėmimai „Emocijos baltame lape“ A. Nikoličė Balandis  

6.9.7. pokalbiai „Dantų priežiūra“ A. Nikoličė Gegužė  

6.9.8. Praktinis užsiėmimas „Sporto diena“ A. Nikoličė Birželis  

6.9.9. pokalbiai grupėse „Nešvaistykime maisto“ A. Nikoličė Birželis  

6.9.10. praktiniai užsiėmimai „Judesio savaitė“ A. Nikoličė Rugsėjis  

6.9.11. pokalbis „Viskas apie morką“ A. Nikoličė Rugsėjis  

6.9.12. praktinis užsiėmimas „Salotų dienos“ A. Nikoličė Spalis  

6.9.13. Praktinis užsiėmimas „Švarios rankos – sveiki mes“ A. Nikoličė Spalis  

6.9.14. konkursas „Sveika ir gardu“ A. Nikoličė Lapkritis  



 

6.9.15. praktinis užsiėmimas „Atšvaitų gamyba“ priešmo-

kyklinių grupių vaikams  

A. Nikoličė Lapkritis  

6.9.16. renginys „Antigripo savaitė“ A. Nikoličė Lapkritis  

6.9.17. pokalbiai grupėse „Bakterijos ir virusai“ A. Nikoličė Gruodis  

6.10. informacinių stendų įstaigos bendruomenei apie 

sveiką gyvenseną, sveikatos stiprinimą, ligų profilak-

tiką rengimas 

A. Nikoličė Kiekvieną 

mėnesį  

6.11. bandymai ir eksperimentai vaikams su buityje naudo-

jamomis cheminėmis medžiagomis: jų nauda ir pavo-

jai 

I. Šėgždienė Pagal ne-

formalio-jo 

ugdymo 

programos 

teminius 

planus 

7. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: 

7.1. specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ug-

dymo sąlygų aptarimas „Litorinos“ mokykloje 

B. Balčiauskaitė Balandis, 

rugsėjis 

7.2. edukacinių ir metodinių renginių organizavimas su 

Palangos lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Mažeikių lopše-

liu-darželiu „Bitutė“, Šiaulių lopšeliu-darželiu „Bitė“, 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro sutriku-

sios raidos vaikų konsultavimo skyriumi 

V. Martinkienė Pagal suda-

rytus planus  

7.3. bendradarbiavimas su Telšių r. Luokės Vytauto Klei-

vos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus 

„Pagrandukų“ grupės ugdytiniais 

L. Pukinienė 

J. Žiogė 

Pagal suda-

rytus planus 

7.4. edukaciniai ir metodiniai renginiai su lopšelių-

darželių „Volungėlė“, „Bangelė“, „Švyturėlis“, „Pu-

riena“, „Čiauškutė“, „Inkarėlis“, Klaipėdos sutrikusio 

vystymosi kūdikių namais, Dvasinės pagalbos jauni-

mui centru, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru 

„Kregždučių“, 

„Lašelių“, „Boru-

žėlių“, „Bitučių“ 

grupių mokytojai 

Pagal suda-

rytus planus 

7.5. edukciniai renginiai Klaipėdos m. savivaldybės I. 

Kanto viešosios bibliotekos vaikų centre „Ruoniu-

kas“ 

Grupių pedagogai Pagal suda-

rytą planą 

7.6. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos, 

Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos ir lo-

gopedijos studijų programos studentų praktikos atli-

kimas 

V. Martinkienė Pagal po-

reikį 

7.7. konsultacijos kitų ikimokyklinių įstaigų pedagogams 

ir tėvams vaikų švietimo pagalbos teikimo klausimais 

V. Martinkienė Nuolat 

7.8. vaikų darbų parodų rengimas Vaikų ligoninėje, Klai-

pėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos vai-

kų centruose „Gerviukas“, „Ruoniukas“ 

B. Balčiauskaitė 

 

Pagal veik-

los planus 

7.9. renginiai įgyvendinant  A. spektro mokyklų tinklo 

programą 

B. Balčiauskaitė Pagal veik-

los planus 

7.10. ugdytinių, lankančių surdopedagogo ir tiflopedagogo 

užsiėmimus „Litorinos“ mokykloje ir Regos ugdymo 

centre, pasiekimų aptarimas ir tolimesnių ugdymo 

žingsnių planavimas 

B. Balčiauskaitė Gegužė 

rugsėjis 

7.11. tarpinstitucinių ryšių plėtojimas su Klaipėdos peda-

gogine psichologine tarnyba, Pedagogų švietimo ir 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Nuolat 



 

kultūros centru, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnyba, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Vaiko gerovės komisija vaikų ugdy-

mo ir priežiūros klausimais 

8. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas: 

8.1. teminių tėvų susirinkimų organizavimas grupėse Grupių pedagogai Vasaris, 

spalis 

8.2. bendrų tėvų susirinkimų organizavimas V. Martinkienė Sausis 

Rugsėjis 

8.3. tėvų tarybos posėdžiai V. Martinkienė 3 karus per 

metus 

8.4. pedagoginis, psichologinis ugdytinių tėvų konsulta-

vimas  

Grupių pedago-

gai, 

psichologas 

Nuolat 

8.5. atvirų durų, šeimos dienos, šeimos narių savanorystė 

grupėse  

Grupių pedagogai Pagal gru-

pių planus 

8.6. grupių sportinių, pramoginių renginių su vaikų šei-

momis organizavimas 

Grupių pedagogai Pagal gru-

pių planus 

8.7. šeimų dalyvavimas rengiant  individualios pagalbos 

planus, įgyvendinant grupių ugdomosios veiklos pro-

jektus 

Grupių pedagogai Spalis, 

sausis 

8.8. individualūs vaikų ugdymosi pasiekimų aptarimai su 

tėvais  

Grupių pedagogai Sausis, 

gegužė 

8.9. informacijos apie įstaigos veiklą teikimas interneti-

niame tinklapyje, įstaigos Facebook paskyroje 

V. Viliūtė Nuolat 

8.10. informacinės medžiagos tėvams grupių stenduose 

atnaujinimas. 

Grupių pedagogai Nuolat 

9. Darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas seminaruose, metodiniuose ren-

giniuose 

9.1. darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas kva-

lifikaciniuose seminaruose, metodinėse dienose, 

praktiniuose mokymuose 

B. Balčiauskaitė Visus metus 

pagal kvali-

fikacijos 

tobulinimo 

institucijų 

planus ir 

metodinius 

renginius 

9.1.1. 2020–2021 m. ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos bend-

ruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo ko-

kybės gerinimas atliepiant individualius vaikų porei-

kius“ įgyvendinimas: 

Įstaigos bend-

ruomenė 

Visus me-

tus, pagal 

programos 

planą 

9.1.2. seminaras „Skaitmeninis raštingumas. IKT taikymas 

ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius vai-

kus 

Įstaigos bend-

ruomenė 

Kovas  

9.1.3. metodinė diena „Pagalba specialiųjų ugdymo(si) po-

reikių turintiems vaikams Klaipėdos lopšelyje-

darželyje „Versmė“ 

Mokytojai, logo-

pedai, mokytojo 

padėjėjai 

Gegužė 

9.1.4. edukacinė išvyka į Šiaulių lopšelį-darželį „Bitė“. 

„Individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir 

Mokytojai, logo-

pedai, mokytojo 

Spalis  



 

socialinių poreikių tenkinimas“ padėjėjai 

9.1.5. savarankiškas kvalifikacijos kėlimas studijuojant ak-

redituotas programas pedagogas.lt internetinėje mo-

kymų platformoje 

Mokytojai, logo-

pedai, mokytojo 

padėjėjai 

Visus metus 

9.1.6. dalyvavimas ilgalaikės kvalifikacinės programos 

„Besimokančių darželių tinklas“ mokymuose 

Mokytojai, moky-

tojų padėjėjai, 

logopedai   

Visus me-

tus, pagal 

programos 

planą 

9.1.7. dalyvavimas A. spektro mokyklų tinklo mokymuose 

ir ilgalaikio plano  įgyvendinimas 

Mokytojai, logo-

pedai  

Visus metus 

10. Logopedų metodinės grupės pasitarimai: A. Berzupa  

10.1. pranešimas „Smulkiosios motorikos panaudojimas 

ugdymo procese“. Bendro projekto su grupės ko-

manda pristatymas. 

Pranešimas „Mokymo kontrolė. Kas tai?“. 

Metodinės priemonės pristatymas. 

Pasiruošimas logopedų sukurtų bei naudojamų me-

todinių priemonių vaikams, turintiems didelių spe-

cialiųjų ugdymo(si) poreikių, parodos pristatymui. 

L. Maciulevičienė, 

 

E. Gaižutienė, 

D. Girgždienė, 

A. Berzupa 

Vasaris 

10.2. pasiruošimas kalbos savaitei (projektai grupėse). 

IKT panaudojimo galimybės ugdant specialiųjų ug-

dymo(si) poreikių vaikus. 

Book creator programa sukurtų interaktyvių knygelių 

panaudojimo galimybės tiesioginio darbo su vaikais 

metu. 

Grupių logopedai, 

E. Urbonienė, 

 

E. Gutauskienė 

Balandis   

10.3. pasiruošimas respublikinei konferencijai „Iššūkiai 

pedagogui ugdymo procese“. 

Metodinės priemonės „Žaidimai su žibintuvėliu“, 

skirtos sakinių sudarymui, pristatymas. 

Lankstinuko tėvams pristatymas 

Grupių logopedai, 

 

V. Česonienė, 

 

D. Girgždienė 

Lapkritis  

11. Mokytojų metodinės grupės pasitarimai: I. Šėgždienė  

11.1. projektinė priešmokyklinio amžiaus vaikų veikla  

„Grybai, medžiai ir kaštonai“. 

Pranešimas „Žaidimai, lavinantys dėmesį ir susikau-

pimą, naudojant netradicines ugdymo priemones“. 

Projektinės veiklos pristatymas „Skaitau, kuriu...“ 

L. Petrikaitienė, 

 

I. Juknienė, 

A. Daugalienė, 

J. Žiogė 

Vasaris 

11.2. metodinės mokomosios bandymų ir eksperimentų 

medžiagos III dalies – PAVASARIS pristatymas. 

Pranešimas  „Smulkiosios tautosakos naudojimas 

ugdymo procese“ 

I. Šėgždienė, 

 

L. Pukinienė 

Gegužė  

11.3. „Kimochis. Integruojama socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programa, skirta priešmokyklinio amžiaus 

vaikams“. 

Pranešimas „Elgesio ir emocijų sunkumų turinčių 

vaikų ugdymas“ 

J. Žiogė,  

L. Petrikaitienė 

 

R. Šukienė 

 

Rugsėjis  

11.4. vykdyto tarptautinio eTwinning projekto ,,STEAM 

education in kindergarten – discoveries, experiments, 

research“ medžiagos pristatymas. 

Efektyvus kalbos ir kalbėjimo ugdymo būdas. „Vaikų 

kalboje gyvena pasaka“ 

 

I. Šėgždienė, 

R. Šukienė 
Lapkritis 



 

12. Materialinės bazės gerinimas: 

12.1. žaidimų aikštelių aplinkos, įrangos metinis vertini-

mas 

S. Butkevičienė Rugsėjis 

12.2. vandentiekio, kanalizacijos, lietaus nuotekų vamzdy-

no atnaujinimas 

S. Butkevičienė Birželis–

rugpjūtis 

12.3. kompiuterinės technikos įsigijimas S. Butkevičienė Lapkritis–

gruodis 

12.4. ugdymo erdvių papildymas mokymo priemonėmis B. Balčiauskaitė Visus metus 

13. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

13.1. Darbo apmokėjimo sistemos pristatymas. 

Įstaigos 2020 m. veiklos ataskaita. 

Vardinio etatų sąrašo ir nustatytų tarnybinių atlygi-

nimų koeficientų aptarimas 

V. Martinkienė Sausis  

13.2. 2020–2021 mokslo metų vaikų pažangos ir pasieki-

mų aptarimas. 

Elektroninio dienyno panaudojimo 2020–2021 m. m. 

vertinimas. 

Vidaus audito rezultatų aptarimas 

B. Balčiauskaitė 

 

Gegužė 

13.3. Grupių komplektavimas 2021–2022 m. m.  

Pedagogų darbo krūvių pasiskirstymas. 

2021–2022 m. m. įstaigos veiklos prioritetai. 

2020–2021 m. m. ugdomosios veiklos ataskaitos ver-

tinimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

 

 

 

Rugpjūtis 

13.4. 2021 metų įstaigos veiklos ataskaita. 

2022 m. įstaigos veiklos plano projekto pristatymas. 

Dalyvavimo A. Spektro mokyklų tinklo veikloje įta-

ka įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų ug-

dymui. 

V. Martinkienė Gruodis 

14. Įstaigos tarybos posėdžiai: 

14.1. Vadovo 2020 m. veiklos ataskaitos svarstymas. 

Paramos, gautos 2020 m.,  panaudojimo ataskaita. 

Įstaigos psichologinio klimato pakartotinio tyrimo 

išvados. 

Darbo užmokesčio koeficientų nustatymas            

2021 sausio 1 d. 

Įstaigos metinio veiklos plano pristatymas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

Sausis 

14.2. Įstaigai skirtų asignavimų pristatymas. 

Darbuotojų 2020 m. veiklos vertinimo aptarimas. 

Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu aptarimas ir dar-

buotojų atostogų grafiko derinimas. 

Aplinkos tvarkymo ir puošimo akcija „Žiedų žiedai 

darželiui“. 

Nuotolinė pramoga „Visada linksmos ir gražios“ 

(Tarptautinė moters diena ) 

V. Martinkienė, 

S. Butkevičienė, 

V. Martinkienė, 

 

L. Daukintienė 

 

I. Juknienė 

Kovas 

14.3. Ugdytinių pasiekimų ir pažangos aptarimas. 

Grupių ir personalo komplektavimas 2020–2021 

mokslo metams. 

Mokslo metų užbaigimo renginiai vaikams ir bend-

ruomenei (pagal situaciją, gali būti nuotoliniai ar 

kontaktiniai) 

 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė, 

įstaigos taryba 

 

Gegužė 



 

14.4. Vaikų brandumo mokyklai tyrimo išvados. 

Planuojami aplinkos ir edukacinių erdvių atnaujinimo 

darbai. 

Bendruomenės narių išvyka į sutartą objektą (pagal 

būsiančią situaciją) „Sveika, vasara“. 

Įstaigos tarybos veiklos ataskaita už veiklos metus. 

Naujos tarybos rinkimai 

B. Balčiauskaitė, 

S. Butkevičienė, 

įstaigos taryba 

 

Birželis 

14.5. Pasiruošimo mokslo metams darbų apžvalga. 

Vaikų maitinimo organizavimo kokybės vertinimas. 

Mokslo metų pradžios pramoga įstaigos bendruome-

nei ir vaikams „ Taip smagu, kad vėl kartu“ 

S. Butkevičienė, 

A. Nikoličė, 

įstaigos taryba 

Rugsėjis 

14.6. Renginys „Su profesijos diena, mielieji!“, skirtas 

Tarptautinei mokytojo dienai 

įstaigos taryba Spalis 

14.7. Kalėdiniai renginiai vaikams ir bendruomenei įstaigos taryba Gruodis  

14.8. Bendruomenės narių sveikinimas jubiliejų proga, ar 

kitų svarbių gyvenimo akimirkų proga 

įstaigos taryba Pagal po-

reikį 

15. Metodinės tarybos veikla: 

15.1. posėdžiai:   

15.1.1. pasirengimas kalbinės raiškos projektui „Ką vaikai 

veikia visą dieną?“ 

įstaigos veiklos įsivertinimo organizavimas: Rodiklio 

„Parama ir pagalba vaikui, šeimai“ pagalbinis rodik-

lis „Vaiko poreikių tenkinimas“ „... 

L. Zakarienė, 

B. Balčiauskaitė 

Kovas  

15.1.2. individualios pagalbos planų aptarimas, rekomenda-

cijos jų kokybės gerinimui. 

Įstaigos veiklos įsivertinimo ataskaitos bendruomenei 

aptarimas  

E. Gaižutienė, 

 

A. Žvirzdinienė, 

B. Balčiauskaitė 

 

Gegužė 

 

15.1.3. pasirengimas respublikinei konferencijai „Iššūkiai 

pedagogo darbe“  

Pedagogų profesinės sklaidos respublikoje, mieste, 

įstaigoje vertinimas. 

Metodinių grupių veiklos 2021 m. aptarimas ir veik-

los gairių 2022 m. numatymas  

E. Gaižutienė, 

 

B. Balčiauskaitė 

Lapkritis 

15.2. pedagogų praktinės veiklos bei metodinių darbų ar 

pranešimų vertinimas 

B. Balčiauskaitė Pagal po-

reikį 

_________________________ 


