
PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ 

direktoriaus 2023 m. sausio 6 d.  

įsakymu Nr. V-12 

2 priedas 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VERSMĖ“ 2023 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. Stonkienė visus metus  

1.2. ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupių 

komplektavimas 

V. Martinkienė gegužė, 

rugpjūtis 

1.3. pedagogų registro atnaujinimas B. Balčiauskaitė sausis, 

rugsėjis 

1.4. kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas: metinių 

tikslų ir uždavinių nustatymas ir įgyvendinimo 

aptarimas 

V. Martinkienė, 

S. Stonkienė 

kovas 

1.5. mokinių registro, elektroninio dienyno „Mūsų 

darželis“ duomenų atnaujinimas 

B. Balčiauskaitė, 

V. Viliūtė 

visus metus 

1.6. įstaigos tinklapio duomenų atnaujinimas V. Viliūtė visus metus 

1.7. vaikų maitinimo organizavimas sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

visus metus 

1.7.1. programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokykloje“ vykdymas 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

visus metus 

1.7.2. geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) vidaus 

audito atlikimas 

S. Stonkienė, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

gegužė 

1.7.3. maisto produktų ir pagamintų patiekalų kokybės 

vertinimas 

vaikų maitinimo 

kokybės kontrolės 

grupė 

vasaris, 

spalis 

1.8. saugos darbe ir priešgaisrinės saugos užtikrinimas: S. Stonkienė visus metus 

1.8.1. darbuotojų sveikatos patikros kontrolė S. Stonkienė pagal 

numatytus 

terminus 

1.8.2. priešgaisrinės, civilinės saugos mokymų 

programos vykdymas 

S. Stonkienė pagal 

numatytus 

terminus 

1.8.3. darbuotojų instruktavimas darbo ir priešgaisrinės 

saugos klausimais 

S. Stonkienė pagal 

numatytus 

terminus 

1.9. įstaigos turto metinės inventorizacijos atlikimas E. Čepulienė gruodis 

1.10. kiemo teritorijos paruošimas saugiai vaikų veiklai S. Stonkienė balandis–

gegužė 

1.11. įstaigos darbo organizavimas vasaros laikotarpiu V. Martinkienė balandis 

1.12. žaidimų aikštelių įrangos sertifikavimas S. Stonkienė rugsėjis 

1.13. kasmetinis statinio apžiūros organizavimas S. Stonkienė balandis 
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1.14. įstaigos veiklos įsivertinimo vykdymas B. Balčiauskaitė, 

darbo grupė 

pagal 

numatytus 

terminus 

1.15. Vaiko gerovės komisijos veiklos vykdymas Vaiko gerovės 

komisija 

pagal 

parengtą 

planą 

1.16. švietimo pagalbos šeimai teikimas Grupių pedagogai visus metus 

1.17. pedagogų metodinės veiklos organizavimas B. Balčiauskaitė pagal 

metodinių 

grupių 

planus  

1.18. 2023 metų mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programos įgyvendinimas 

V. Martinkienė pagal 

numatytus 

terminus 

1.19. kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas V. Martinkienė visus metus 

2. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas: 

2.1. įstaigos 2023 metų veiklos plano parengimas Darbo grupė sausis 

2.2. statistinių ataskaitų rengimas  B. Balčiauskaitė, 

V. Viliūtė 

pagal 

nustatytus 

terminus 

2.3. darbuotojų tarifikacijos sudarymas B. Balčiauskaitė, 

S. Stonkienė 

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. Stonkienė 

rugsėjis 

2.8. A. spektro mokyklų tinklo renginiai A. Balčiauskaitė  visus metus 

2.9. sveikatos stiprinimo programos ,,Sveika mokykla 

– stipri ateitis“ 2019–2023 metams tikslinimas 

V. Martinkienė, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

rugsėjis 

2.10. kūno kultūros, muzikos, neformaliojo švietimo 

užsiėmimų, logopedinių, judesio korekcijos, spec. 

pedagogo pratybų tvarkaraščių sudarymas 

B. Balčiauskaitė rugsėjis 

2.11. ikimokyklinio, priešmokyklinio bendrojo ugdymo 

ir pritaikytų ugdymo programų sudarymas bei 

individualios pagalbos planų parengimas 

Grupių pedagogai rugsėjis–

spalis 

2.12. rekomendacijų pradinių klasių mokytojams dėl 

priešmokyklinio amžiaus vaiko brandos mokyklai 

rengimas 

Priešmokyklinių 

grupių pedagogai 

gegužė 

2.13. vidaus kontrolės politikos dokumentų 

atnaujinimas 

V. Martinkienė nuolat 

2.14. darbo sutarčių įrašų atnaujinimas V. Martinkienė, 

V. Viliūtė 

nuolat 

2.15. korupcijos prevencijos ir kontrolės dokumentų 

rengimas 

B. Balčiauskaitė pagal 

nustatytus 

terminus 

2.16. viešųjų pirkimų atlikimo dokumentavimas S. Stonkienė nuolat 
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3. Pedagogų veiklos stebėsena:   

3.1. individualios pagalbos planų įgyvendinimas V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

sausis, 

gegužė 

3.2. informacinių kompiuterinių technologijų taikymas 

ugdyme 

B. Balčiauskaitė vasaris 

3.3. vaikų fizinis aktyvumas kūno kultūros valandėlių 

metu  

B. Balčiauskaitė kovas 

3.4. savaitės ugdomosios veiklos planavimo 

elektroniniame dienyne kokybė 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

balandis 

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. grupių ir kitų darželio patalpų aplinkos 

pritaikymas  (struktūravimas, STEAM erdvės, 

vaikų darbų eksponavimas ir pan.) vaikų 

poreikiams 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

spalis 

3.8. švietimo pagalbos specialistų, neformaliojo 

švietimo mokytojų veiklos fiksavimas 

elektroniniame dienyne 

B. Balčiauskaitė lapkritis 

3.9. besiatestuojančių pedagogų veiklos stebėjimas ir 

dokumentavimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

visus metus 

4. Tiriamosios veiklos organizavimas: 

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

balandis 

4.2. naujai atvykusių vaikų adaptacijos tyrimas Vaiko gerovės 

komisija 

rugsėjis 

4.3. įstaigos veiklos vidinis įsivertinimas. Vertinimo 

sritis pasirenkama po plačiojo audito rezultatų 

analizės 

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 

organizavimą 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

gegužė 

4.6. pedagogų mokslo metų veiklos savianalizių 

apibendrinimas 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

birželis 

4.7. įstaigos higieninės būklės nuolatinė kontrolė  S. Stonkienė visus metus 

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 

„Pelėdžiukų“ 

grupė, 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

vasaris  

5.1.3. „Lietuvėle, tu graži!“ – pramoga, skirta Vasario 

16-ajai paminėti 

„Ežiukų“ grupė, 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

 

vasaris 
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5.1.4. „Mes, maži žemaičiai, važiuosim į mugę!“ – 

pramoga, skirta Kaziuko mugei 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

kovas, 

 

5.1.5. pramoga „Velykos, Velykos, Velykos pas mus!“  „Kregždučių“ 

grupė, 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

balandis 

5.1.6. kalbinės vaikų veiklos savaitė „Koks mano 

pasaulis?“ 

V. Česonienė balandis 

5.1.7.  pramogos, skirtos Šeimos dienai paminėti E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

gegužė 

5.1.8. „Lik sveikas, darželi!“ – priešmokyklinių grupių 

ugdytinių atsisveikinimo su darželiu šventė 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

gegužė 

5.1.9. „Vasaros draugai“ – šventinė pramoga skirta 

Vaikų gynimo dienai  

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

gegužė  

5.1.10. „Sveikas, darželi!“ – pramoga, skirta mokslo metų 

pradžiai 

papildomos veik-

los kambarėlių 

mokytojai 

rugsėjis 

5.1.11. pramoga–akcija įstaigos bendruomenei „Dovanok 

šypsenėlę“, skirta Tarptautinei šypsenos dienai 

„Atžalyno“ grupė rugsėjis 

5.1.12. „Papt ant delno – jau ruduo!“ – rudens pramogos „Saulučių“ grupė, 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

spalis 

5.1.13. akcija įstaigos bendruomenei, tėvams ir vaikams 

„Šiluma ir šviesa rudeniui“ 

„Kregždučių“ 

grupės komanda 

spalis 

5.1.14. adventinės vakaronės grupėse E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

lapkritis 

5.1.15. „Sveikos pėdutės – greitos kojytės“ –  linksma 

mankšta plokščiapėdystės profilaktikai 

priešmokyklinių grupių vaikams 

E. Januškienė lapkritis 

5.1.16. „Prie Kalėdų eglutės“ – eglutės įžiebimas ir 

kalėdinės pramogos grupėse 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

gruodis 

5.1.17. sportinė pramoga „Futboliuko Kalėdos – 2023“ E. Januškienė gruodis 

5.1.18. kalėdinis bėgimas (vaikų ir suaugusiųjų) E. Januškienė gruodis 

5.2. vaikų veiklos projektai, parodos įstaigoje:   

5.2.1. bendruomenės narių kurtų Užgavėnių kaukių 

paroda 

„Lašelių“ grupė vasaris  

5.2.2. Pasaulinės autizmo supratimo dienos paminėjimas 

įstaigoje– vaikų kūrybinių darbų  paroda 

„Žvaigždučių“ 

grupė 

balandis 

5.2.3. visų grupių vaikų kūrybinės veiklos projektas 

„Mano velykinis margutis“ 

„Kregždučių“ 

grupė 

balandis 

5.2.4. vaikų kūrybinių darbų paroda, skirta Tarptautinei 

vaikų gynimo dienai paminėti 

„Bitučių“ grupė birželis 

5.2.5. „Būkime sveiki ir stiprūs“ – sveikatos stiprinimo 

savaitės projektas 

E.Januškienė, 

I. Šėgždienė, 

A. Berzupa 

spalis  

5.2.6. pilietinė akcija įstaigoje – Tarptautinės 

tolerancijos dienos minėjimas 

L. Petrikaitienė,  

J. Žiogė 

lapkritis 

5.2.7. akcija įstaigos bendruomenei „Žibintų šviesoje“ „Kregždučių“ 

grupė 

lapkritis 
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5.3. tarptautiniai, respublikiniai, miesto 

ikimokyklinių įstaigų vaikų veiklos projektai, 

renginiai: 

grupių pedagogai visus metus 

5.3.1. Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų  

šventinis koncertas „Vaikystės pasakų taku“, 

skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 

100-mečiui paminėti. Dalyvauja vaikų ansamblis 

E. Antanaitienė, 

L. Cesiulienė 

kovas 

5.3.2. sveikatos ir sporto šventė prie jūros, skirta 

Klaipėdos krašto atkūrimo 100 metinėms paminėti 

E. Januškienė, 

 

gegužė 

5.3.3. „Susipažinkime su sporto šakomis“ – ilgalaikis 

sveikatos stiprinimo projektas 

E. Januškienė visus metus 

5.4. „Pelėdžiukų“ grupėje:   

5.4.1. vaikų veiklos projektas „Žiemos mandala“ D. Daukintienė sausis  

5.4.2. amatų diena  D. Daukintienė kovas 

5.4.3. vaikų STEAM veiklos projektas „Pavasario sėja“ D. Daukintienė balandis  

5.4.4. pramoga „Velykė ir zuikučiai“ S. Svirkienė balandis 

5.4.5. pramoga su šeimomis „Mamytė – brangiausia“ D. Daukintienė gegužė 

5.4.6. pramoga „Kur joji, Jonai?“ S. Svirkienė birželis 

5.4.7. sportinė pramoga su šeimomis „Vikrūs ir greiti, 

kaip vėjas!“ 

S. Svirkienė spalis 

5.4.8. adventinė vakaronė su šeimomis D. Daukintienė gruodis 

5.4.9 susitikimas su Kalėdų seneliu  S. Svirkienė gruodis 

5.5. „Kregždučių“ grupėje:   

5.5.1. socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“  

I. Juknienė sausis– 

gegužė 

5.5.2. vaikų kūrybinės ir pažintinės veiklos projektas 

„Šviesos ir tamsos žaismė“ 

I. Juknienė sausis 

5.5.3. ekologinis-pažintinis STEAM vaikų veiklos 

projektas „Mano žalioji palangė 2023“ 

„Kregždučių“ 

grupės komanda, 

E. Antanaitienė 

vasaris-

birželis 

5.5.4. popietė „Blynų diena“, skirta Užgavėnių 

tradicijoms 

„Kregždučių“ 

grupės komanda 

vasaris 

5.5.5. vaikų kūrybinės ir pažintinės veiklos projektas 

projektas „Mano žydinti vasara“ 

„Kregždučių“ 

grupės komanda  

vasaris–

rugpjūtis 

5.5.6. pramoginė popietė su šeimomis „Vaikystės 

aitvarai“ 

„Kregždučių“ 

grupės komanda 

gegužė 

5.6. „Saulučių“ grupėje:   

5.6.1 Vaikų pažintinės veiklos STEAM projektas „Iš 

vabalų gyvenimo“ 

„Saulučių“ grupės 

pedagogai 

visus metus 

5.6.2. Pramoga „Užgavėnių tradicijos“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

vasaris 

5.6.3. Kaziuko mugė „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

kovas 

5.6.4. „Didysis margutis“ - tėvelių ir vaikų darbelių 

paroda  

„Saulučių“ grupės 

pedagogai 

balandis  

5.6.5. sporto renginys „Sportuok su visa šeima“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

gegužė  

5.6.6. Išvyka „Ką mums ošia jūra?“ „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

gegužė 



6 

1 2 3 4 

5.6.7. Atvirų durų diena, atviros veiklos tėvams grupėje 

ir logopedo kabinete 

„Saulučių“ grupės 

pedagogai 

spalis 

5.6.8. „Spalvotu rudens takeliu“. Rudenėlio šventė  „Saulučių“ grupės 

pedagogai 

spalis  

5.6.9. „Gerumo obuolėlis“ – renginys įstaigos 

bendruomenei 

„Saulučių“ grupės 

pedagogai 

gruodis 

5.7. „Drugelių“ grupėje:   

5.7.1. ilgalaikis pažintinis vaikų STEAM veiklos 

projektas „Vandens stebuklai“ 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

Sausis–

gegužė 

5.7.2. piešinių parodėlė įstaigoje „Lietuva – Tėvynė 

mano“ 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

vasaris 

5.7.3. pažintinis vaikų veiklos projektas „Augu sveikas“. 

Pasaulinės sveikatos dienos minėjimas 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

balandis-

gegužė 

5.7.4. tarptautinės šeimos dienos minėjimas. Pramoga 

„Šeimos aitvaras“ 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

gegužė 

5.7.5. vaikų veiklos projektas „Aš ir darželis“ „Drugelių“ grupės 

pedagogai 

rugsėjis 

5.7.6. rudens gėrybių paroda „Rudenėlis dovanoja“ „Drugelių“ grupės 

pedagogai 

spalis  

5.7.7. ilgalaikis vaikų pažintinės–kūrybinės veiklos 

projektas „Pasakų skrynia“ 

„Drugelių“ grupės 

pedagogai 

lapkritis 

5.7.8. iniciatyva „Papuoškime darželį kalėdiniais 

atvirukais“ 

I. Vilkaitienė gruodis 

5.7.9. vakaronė su tėvais. „Kalėdinės molio dirbtuvėlės“ „Drugelių“ grupės 

pedagogai 

gruodis 

5.8. „Lašelių“ grupėje:   

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

pedagogai 

sausis  

5.8.2. popietė „Velykos – pavasario šventė“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

balandis  

5.8.3. pramoga „Aš, tėvelis ir mama – mūsų draugiška 

šeima“ 

„Lašelių“ grupės 

pedagogai 

gegužė  

5.8.4. sportinė pramoga su tėvais lauke „Sportuokime 

kartu!“ 

„Lašelių“ grupės 

pedagogai 

birželis  

5.8.5. rudens gėrybių paroda „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

spalis  

5.8.6. vakaronė su tėvais „Seku seku pasaką“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

lapkritis  

5.8.7. ilgalaikis sveikatinimo projektas „Penktadieniai –

vitaminų dienos grupėje“ 

„Lašelių“ grupės 

pedagogai 

visus metus 

5.9. „Žvaigždučių“ grupėje:   

5.9.1. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas 

grupėje 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

vasaris  

5.9.2. Velykų šventė–pramoga „Dažom, puošiam 

margučius“ 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

balandis  

5.9.3. popietė ir vaikų darbų paroda ,,Tu, mamyte, kaip 

saulutė!“ 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

 

gegužė  
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5.9.4. vaikų pažintinės STEAM veiklos projektas 

„Išbandyk ir pažink. Vandens ir smėlio žaidimai“ 

„Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

birželis-

liepa 

5.9.5. rudens gėrybių paroda „Žvaigždučių“ 

grupės pedagogai 

spalis  

5.9.6. vakaronė su tėvais „Papuoškime eglutę“ „Lašelių“ grupės 

pedagogai 

lapkritis  

5.10. „Ežiukų“ grupėje:   

5.10.1. ilgalaikis pažintinis kūrybinis vaikų veiklos 

projektas „Spalvos ir spalviukai“ 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

sausis–

gegužė 

5.10.2. išvyka į P. Domšaičio galeriją. Edukacinis 

užsiėmimas „Apsnigtas namelis“ 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

sausis 

5.10.3. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

vasaris  

5.10.4. išvyka į biblioteką. Edukacinis renginys, skirtas 

Žemės dienai 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

kovas 

5.10.5. popietė Šeimos dienai „Ežiukai seka pasakas“ „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

gegužė  

5.10.6. šventinė vakaronė–žibintų vakaras su tėvais  „Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

lapkritis  

5.10.7. adventinė vakaronė su tėvais „Kalėdų medelis 

džiugina širdelę“ 

„Ežiukų“ grupės 

pedagogai 

gruodis 

5.11. „Atžalyno“ grupėje:   

5.11.1. sportinė pramoga „Sniego takais“ „Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

sausis 

5.11.2 vaikų darbelių paroda, skirta Vasario 16 d. 

paminėti 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

vasaris 

5.11.3. ekologinis, pažintinis STEAM veiklos projektas 

„Mokausi rūšiuoti“, skirtas Žemės dienai paminėti 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

kovas  

5.11.4. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais – 

„Litorinos“ mokykla renginys „Seku seku 

pasaką“, skirtas Tarptautinei vaikiškos knygos 

dienai 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

balandis  

5.11.5 pramoga „Margučius linksmai ridenam“ „Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

balandis  

5.11.6. meninės veiklos projektas „Tau, mamyte!“, skirtas 

Motinos dienai. 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

gegužė  

5.11.7. meninės veiklos projektas „Kaklaraištis tėčiui“, 

skirtas Tėvo dienai paminėti 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

gegužė 

5.11.8. pramoga „Popierinių lėktuvėlių lenktynės“  „Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

birželis  

5.11.9. meninės veiklos projektas „Kaklaraištis tėveliui“, 

skirtas Tėvo dienai 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

birželis 

5.11.10. pramogos kieme „Laiškas saulutei“ „Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

rugpjūtis  

5.11.11. bendradarbiavimas su šeima – parodėlė „Rudens 

mandala“ 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

spalis  

5.11.12. kūrybinės veiklos projektas „Mano pyragas“ „Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

lapkritis  
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5.11.13. meninės veiklos projektas „Papuoškime grupę 

Kalėdoms“ 

„Atžalyno“ 

grupės pedagogai 

gruodis 

5.12. „Bitučių“ grupėje:   

5.12.1. ilgalaikis pažintinis vaikų veiklos projektas „Mano 

pirštukai moka ir gali“ 

L. Pukinienė  sausis–

gegužė 

5.12.2. sveikatingumą skatinantis projektas – dalyvavimas 

„Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso 

federacijos projekto „Teniso integracija 

mokyklose ir darželiuose“ veikloje 

L. Pukinienė Sausis–

gegužė 

5.12.3. kūrybinės vaikų veiklos projektas „Mano Lietuva“ J. Šatkutė vasaris 

5.12.4. sportinė pramoga „Bėgam, skubam, 

lenktyniaujam“ 

L. Maciulevičienė balandis  

5.12.5. velykinė pramoga „Rid rid rid margi margučiai“ L. Pukinienė balandis 

5.12.6. popietė „Mano mamytė“ L. Pukinienė gegužė 

5.12.7. atsisveikinimo su darželiu popietė „Lik sveikas, 

darželi!“ 

L. Pukinienė gegužė  

5.12.8 Bendradarbiavimo su „Boružėlių“ grupe ir 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ 

„Žvirbliukų“ grupe STEAM veiklos projektas 

„Rudenėli, tu jau čia? Žaiskime drauge!” 

L. Pukinienė spalis 

5.12.9. rudens vakaronė „Ilgi rudens vakarai“ 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. muzikinė-teatrinė projektinė veikla „Vandens 

lašelio kelionė per metų laikus” 

„Boružėlių“ 

grupės pedagogai, 

L. Cesiulienė 

visus metus 

5.13.3. ilgalaikis grupės projektas su socialiniu partneriu 

Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto 

viešosios bibliotekos vaikų centru „Ruoniukas” 

L. Petrikaitienė 

 

visus metus 

5.13.4. ilgalaikis vaikų pažintinės ir sportinės veiklos 

projektas „Skaitmeninio metodo panaudojimo 

galimybės vaikų fizinėje veikloje“  

E. Januškienė ir 

„Boružėlių“ gr. 

pedagogai 

visus metus 

5.13.5. sveikatingumą skatinantis projektas – dalyvavimas 

„Lietuvos teniso sąjungos ir tarptautinės teniso 

federacijos projekto „Teniso integracija 

mokyklose ir darželiuose“ veikloje 

„Boružėlių“ gr. 

pedagogai, 

E. Januškienė 

sausis–

gegužė 

5.13.6. velykinis rytmetis „Rido rido margučiai“ „Boružėlių“ 

grupės pedagogai, 

L. Cesiulienė 

balandis 

5.13.7. šeimos šventė „Pažaiskime kartu“ L. Petrikaitienė, 

J. Žiogė 

 

gegužė 
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5.13.8. muzikinis rytmetis „Rudenėlio takeliu“ „Boružėlių“ 

grupės pedagogai, 

L. Cesiulienė 

spalis 

5.13.9. bendradarbiavimo su „Boružėlių“ grupe ir 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ 

„Žvirbliukų“ grupe STEAM veiklos projektas 

„Rudenėli, tu jau čia? Žaiskime drauge!” 

J. Žiogė spalis 

5.13.10. vaikų sveikatinimo projektas – linksmos mankštos 

plokščiapėdystės profilaktikai „Sveikos pėdutės – 

greitos kojytės“ 

„Boružėlių“ 

grupės komanda, 

E. Januškienė 

lapkritis  

5.13.11. adventinis vakarojimas su tėvais „Nykštukų 

pramogos“ 

„Boružėlių“ 

grupės pedagogai, 

L. Cesiulienė 

gruodis 

6. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas: 

6.1. sveikatą stiprinančios mokyklos „Sveika mokykla 

– stipri ateitis“ programos įgyvendinimas  

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

grupių mokytojai 

visus metus 

6.2. kūno kultūros valandėlės ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse 

grupių mokytojai visus metus 

6.3. judesio korekcijos individualios ir pogrupinės 

pratybos 

E. Januškienė visus metus 

6.4. pėdų masažo procedūros masažinėse vonelėse Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

pagal 

grafiką 

6.5. programų „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ įgyvendinimas 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

pagal 

programų 

grafikus 

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

grupių mokytojai 

pagal grupių 

planus 

6.7. miesto ikimokyklinių įstaigų sportiniai renginiai E. Januškienė, 

grupių mokytojai 

pagal 

renginių 

planus 

6.8. renginiai „Ugdytinių tėvų supažindinimas su            

V. Sherborne vystymo judesio metodu ir praktinis 

taikymas” 

E. Januškienė pagal grupių 

planus 

6.9. sveikatos valandėlės, pokalbiai, praktiniai 

užsiėmimai 

 

  Sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

pagal grupių 

planus 

6.10. „Sveikos pėdutės – greitos kojytės“ –  linksma 

mankšta plokščiapėdystės profilaktikai 

priešmokyklinių grupių vaikams 

E. Januškienė lapkritis 

6.11. bandymai ir eksperimentai vaikams su buityje 

naudojamomis cheminėmis medžiagomis: jų 

nauda ir pavojai 

I. Šėgždienė pagal 

neform. 

ugdymo 

programos 

teminius 

planus 
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7. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas: 

7.1. edukacinių ir metodinių renginių organizavimas su 

socialiniais partneriais 

V. Martinkienė pagal 

sudarytus 

planus  

7.2. edukaciniai ir metodiniai renginiai su lopšeliais-

darželiais „Švyturėlis“, „Puriena“, „Bangelė“, 

„Čiauškutė“, „Inkarėlis“, „Žilvitis“, Litorinos 

mokykla, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių 

namais, Klaipėdos visuomenės sveikatos biuru 

„Kregždučių“, 

„Lašelių“, 

„Boružėlių“, 

„Bitučių“ 

grupių mokytojai 

pagal 

sudarytus 

planus 

7.3. edukciniai renginiai Klaipėdos m. savivaldybės I. 

Kanto viešosios bibliotekos vaikų centre 

„Ruoniukas“ 

grupių pedagogai pagal 

sudarytą 

planą 

7.4. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių 

mokslų fakulteto ir Klaipėdos valstybinės 

kolegijos, Vilniaus universiteto Šiaulių 

akademijos Specialiosios pedagogikos ir 

logopedijos studijų programos studentų praktikos 

atlikimas 

V. Martinkienė pagal 

poreikį 

7.5. konsultacijos kitų ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams ir tėvams vaikų švietimo pagalbos 

teikimo klausimais 

V. Martinkienė nuolat 

7.6. bendradarbiavimas su Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos 

vaikų konsultavimo skyriumi dalyvaujant A. 

spektro mokyklų tinklo renginiuose 

B. Balčiauskaitė pagal 

veiklos 

planus 

7.7. ugdytinių, lankančių surdopedagogo ir 

tiflopedagogo užsiėmimus Litorinos mokykloje ir 

Regos ugdymo centre, pasiekimų aptarimas ir 

tolimesnių ugdymo žingsnių planavimas 

B. Balčiauskaitė gegužė 

rugsėjis 

7.8. tarpinstitucinių ryšių plėtojimas su Klaipėdos 

pedagogine psichologine tarnyba (toliau – PPT), 

Pedagogų švietimo ir kultūros centru, Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Vaiko gerovės komisija vaikų ugdymo ir 

priežiūros klausimais, Klaipėdos miesto šeimos ir 

vaiko gerovės centru 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

pagal 

poreikį 

8. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas: 

8.1. teminių tėvų susirinkimų organizavimas grupėse grupių pedagogai vasaris, 

spalis  

8.2. bendrų tėvų susirinkimų organizavimas V. Martinkienė gegužė, 

rugpjūtis 

 

8.3. tėvų tarybos posėdžiai V. Martinkienė 3 karus per 

metus 

8.4. pedagoginis, psichologinis ugdytinių tėvų 

konsultavimas  

grupių pedagogai, 

psichologas 

nuolat 

8.5. atvirų durų, šeimos dienos, šeimos narių 

savanorystė grupėse  

grupių pedagogai pagal grupių 

planus 
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8.6. grupių sportinių, pramoginių renginių su vaikų 

šeimomis organizavimas 

grupių pedagogai pagal grupių 

planus 

8.7. šeimų dalyvavimas įgyvendinant grupių 

ugdomosios veiklos projektus 

grupių pedagogai pagal grupių 

planus 

8.8. šeimų dalyvavimas rengiant  individualios 

pagalbos planus; individualūs vaikų ugdymosi 

pasiekimų aptarimai su tėvais  

 

grupių pedagogai spalis, 

sausis, 

gegužė 

8.9. informacijos apie įstaigos veiklą teikimas 

internetiniame 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 

renginiuose 

9.1. darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo 

sritys: 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų 

ugdymas, sveikatos stiprinimas; 

ugdymo turinio modernizavimas, inovacijos; 

skaitmeninio pedagogų raštingumo stiprinimas; 

kitų mokytojo profesijos kompetencijų plėtojimas 

B. Balčiauskaitė visus metus 

 

9.2. dalyvavimas A. spektro mokyklų tinklo 

mokymuose  

Pedagogai, 

mokytojų 

padėjėjai 

visus metus 

9.3. dalyvavimas ilgalaikėje „Besimokančių darželių 

tinklas 2023“ kvalifikacijos kėlimo programoje 

Pedagogai, 

mokytojų 

padėjėjai 

visus metus 

10. Logopedų metodinės grupės veikla V. Česonienė  

10.1. pasitarimai:   

10.1.1. pranešimas ,,Logopedo ir logopedinės ritmikos 

mokytojo bendradarbiavimo galimybės”  

Pasiruošimas kalbos savaitei.  

E. Gaižutienė,  

 

V. Česonienė  

kovas 

10.1.2. priemonės smulkiajai motorikai, kalbos 

suvokimui, pažintinių įgūdžių lavinimas, 

panaudojant buitinius daiktus.  

Kalbos savaitės aptarimas. 

A. Kozlovienė, 

 

 

V. Česonienė 

gegužė  

10.1.3. metodinės grupės veiklos 2023 m. ataskaitos 

pristatymas. 

Metodinės grupės veiklos plano 2024 m. 

aptarimas 

Metodinės priemonės ,,Dekoracijos’’ regimųjų ir 

pažintinių procesų lavinimui pristatymas 

V. Česonienė 

 

 

 

D. Girgždienė 

gruodis 

10.2. Klaipėdos m. logopedų ir spec. pedagogų 

metodiniame būrelio susirinkimas. Respublikinio 

projekto ,,Sukurk ir paruošk darbo, poilsio vietą 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui” 

pristatymas  

 

A. Berzupa 
 

vasaris 
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10.3. metodinė diena ,,Alternatyviosios komunikacijos 

įgalinimas ugdyme“ Klaipėdos miesto 

ikimokyklinių įstaigų logopedų, specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio nariams 

V. Česonienė 
 

balandis 

10.4. išvyka į Šiaulių lopšelį-darželį ,,Bitė”. V. Česonienė gegužė 

11. Mokytojų metodinės grupės pasitarimai: A. Vilimienė  

11.1. Projekto „Pažintinė veikla su gintaru taikant 

ST(R)EAM“ pristatymas. 

Pranešimas „Emocijų paleidimo būdai“ 

R. Daukintienė, 

L. Vitkutė, 

L. Petrikaitienė  

vasaris 

11.2. Ilgalaikio vaikų kūrybinės ir pažintinės veiklos 

projekto „Šviesos ir tamsos žaismė“ pristatymas 

Ilgalaikio vaikų pažintinės STEAM veiklos 

projekto „Iš vabalų gyvenimo“  pristatymas 

I. Juknienė,  

A. Daugalienė, 

 

A. Vilimienė 

gegužė  

11.3. Vaikų pažintinės ir kūrybinės veiklos projekto 

„Spalvos ir spalviukai“ pristatymas 

Ilgalaikio STEAM veiklos projekto „Vandens 

stebuklai“ pristatymas 

R. Daukintienė, 

L. Vitkutė, 

I. Vilkaitienė,  

I. Kubilienė  

rugsėjis 

11.4. Vaizdinių, ugdymo priemonių pristatymas 

„Gaminame priemones kartu su vaikais“ 

Metodinės grupės veiklos 2023 m. ataskaitos 

pristatymas 

Metodinės grupės veiklos plano 2024 m. 

aptarimas 

 

L. Petrikaitienė, 

I. Vilkaitienė,  

I. Kubilienė, 

D.Daukintienė, 

L. Jevdokimova, 

A. Vilimienė 

lapkritis 

12. Mokytojų tarybos veikla 

12.1 posėdžiai:   

12.1.1. darbo apmokėjimo sistemos pristatymas. 

Įstaigos 2022 m. veiklos ataskaita. 

2023 m. veiklos programos pristatymas 

V. Martinkienė sausis  

12.1.2. 2022–2023 m. m. vaikų pažangos ir pasiekimų 

aptarimas. 

Tinkamų kiekvienam vaikui ugdytis sąlygų 

aptarimas. 

Vidaus audito rezultatų aptarimas 

B. Balčiauskaitė 

 

gegužė 

12.1.3. grupių komplektavimas 2023–2024 m. m.  

Pedagogų darbo krūvių pasiskirstymas. 

2022–2023 m. m. įstaigos veiklos prioritetai. 

V. Martinkienė, 

B. Balčiauskaitė 

 

rugpjūtis 

12.1.4. 2023 m. įstaigos veiklos ataskaita. 

2024 m. įstaigos veiklos plano projekto 

pristatymas. 

V. Martinkienė gruodis 

13. Įstaigos tarybos veikla 

13.1 Posėdžiai:   

13.1.1. vadovo 2022 m.  veiklos ataskaitos svarstymas. 

Paramos, gautos 2022 m., panaudojimo ataskaita. 

Darbo užmokesčio koeficientų nustatymas 2023 

sausio 1 dienai. 

Įstaigos metinio veiklos plano pristatymas 

 

L. Petrikaitienė sausis 
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13.1.2. įstaigai skirtų asignavimų pristatymas. 

Darbuotojų 2022 m. veiklos vertinimo aptarimas. 

Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu aptarimas ir 

darbuotojų atostogų grafiko derinimas. 

Planuojami aplinkos ir edukacinių erdvių 

atnaujinimo darbai. 

Tradicinė gėlių sodinimo akcija „Žydintys takai“. 

Renginys Tarptautinei moters dienai pažymėti  

L. Petrikaitienė Kovas 

13.1.3. grupių ir personalo komplektavimas 2023-2024 

mokslo metams. Mokslo metų užbaigimo 

renginiai vaikams ir bendruomenei  

L. Petrikaitienė  

 

Gegužė 

13.1.4. ugdytinių pasiekimų ir pažangos aptarimas. 

Vaikų brandumo mokyklai tyrimo išvados. 

 Edukacinė išvyka bendruomenės nariams 

L. Petrikaitienė Birželis 

13.1.5. pasiruošimo mokslo metams darbų apžvalga. 

Pasiruošimas įstaigos jubiliejui. 

Mokslo metų pradžios  pramoga įstaigos 

bendruomenei ir vaikams 

L.Petrikaitienė, 

L.Cesiulienė 

rugsėjis 

13.1.6. renginys, skirtas Pedagogų dienai paminėti. 

Renginiai bendruomenei, skirti įstaigos 

gimtadieniui paminėti 

E. Antanaitienė, 

L. Petrikaitienė, 

L. Maciulevičienė 

spalis 

13.1.7. dokumentų, susijusių su pedagogų atestacija, 

tvirtinimas 

L. Petrikaitienė  lapkritis 

13.2. kalėdiniai renginiai vaikams ir bendruomenei E.Antanaitienė,  

L. Cesiulienė 

gruodis  

13.3. bendruomenės narių sveikinimas jubiliejų proga ar 

kitų svarbių gyvenimo akimirkų proga 

įstaigos taryba pagal 

poreikį 

14. Metodinės tarybos veikla: 

14.1. posėdžiai:   

14.1.1. pasirengimas kalbinės raiškos projektui „Koks 

mano pasaulis?“. 

Įstaigos veiklos vidinis įsivertinimas. Platusis 

auditas 

V. Česonienė, 

E. Gaižutienė 

kovas  

14.1.2. pasirengimas metodinei dienai ,,Alternatyviosios 

komunikacijos įgalinimas ugdyme“ Klaipėdos 

miesto ikimokyklinių įstaigų logopedų, specialiųjų 

pedagogų metodinio būrelio nariams 

V. Česonienė balandis 

14.1.3. individualios pagalbos planų aptarimas, 

rekomendacijos jų kokybės gerinimui. 

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo pagal 

atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą 

aptarimas. 

Įstaigos veiklos vidinio įsivertinimo ataskaitos 

bendruomenei aptarimas  

B. Balčiauskaitė, 

 

I. Juknienė, 

 

 

E. Gaižutienė 

 

gegužė 

 

14.1.4. individualios pagalbos planų aptarimas, 

rekomendacijos jų kokybės gerinimui. 

B. Balčiauskaitė spalis 

14.1.5. pedagogų profesinės sklaidos respublikoje, mieste, 

įstaigoje vertinimas. 

Metodinių grupių veiklos 2023 m. aptarimas ir 

veiklos gairių 2024 m. numatymas 

A. Berzupa, 

 

B. Balčiauskaitė 

lapkritis 
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14.2. pedagogų praktinės veiklos bei metodinių darbų ar 

pranešimų vertinimas 

B. Balčiauskaitė pagal 

poreikį 

15. Vaiko gerovės komisijos veikla   

15.1 posėdžiai:   

15.1.2 2022–2023 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų 

pagal individualios pagalbos planus aptarimas. 

Pažymų apie ugdytinių pasiekimus PPT rengimas 

ir aptarimas.  

Išvadų apie specialiųjų poreikių grupes tikslinimas 

B. Balčiauskaitė vasaris 

15.1.2. 2022–2023 m. m. ugdytinių individualios 

pagalbos planų įgyvendinimo aptarimas. 

Pažymų apie ugdytinių pasiekimus PPT rengimas 

ir aptarimas. 

Išvadų apie specialiųjų poreikių grupes tikslinimas 

L. Maciulevičienė gegužė 

15.1.3. švietimo pagalbos gavėjų sąrašų aptarimas. 

2023–2024 m. m. I pusmečio individualios 

pagalbos planų aptarimas. 

Naujai atvykusių vaikų adaptacija. 

Pažymų apie ugdytinių pasiekimus PPT rengimas 

ir aptarimas 

B. Balčiauskaitė rugsėjis 

15.1.4. papildomų veiklų (neformaliojo švietimo, 

specialiojo pedagogo, judesio korekcijos 

užsiėmimų) įtaka įgyvendinant Individualios 

pagalbos planus. 

Pažymų apie ugdytinių pasiekimus Klaipėdos 

pedagoginei psichologinei tarnybai rengimas ir 

aptarimas 

E. Januškienė gruodis  

15.2. krizių aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo 

plano parengimas, pagalbos organizavimas ir 

teikimas įstaigos darbuotojams ir vaikams 

B. Balčiauskaitė esant 

krizinei 

situacijai 

15.3. konsultacijos tėvams, pedagogams ir mokytojų 

padėjėjams vaikų ugdymo klausimais 

grupių pedagogai, 

PPT psichologai 

visus metus 

15.4. dokumentų rengimas vaikų raidos vertinimui 

(pagal poreikį) 

B. Balčiauskaitė 

 

visus metus 

16. materialinės bazės gerinimas: 

16.1. žaidimų aikštelių aplinkos, įrangos metinis 

vertinimas 

S. Stonkienė rugsėjis 

16.2. vandentiekio, kanalizacijos, lietaus nuotekų 

vamzdyno atnaujinimas 

S. Stonkienė birželis–

rugpjūtis 

16.3. kompiuterinės technikos įsigijimas S. Stonkienė lapkritis–

gruodis 

16.4. ugdymo erdvių papildymas mokymo priemonėmis B. Balčiauskaitė visus metus 

 _________________________ 


