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KLAIPĖDOS  LOPŠELIS-DARŽELIS  „AITVARĖLIS”  

2018 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 
I. 2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 
            1. Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama sudaryti sąlygas siekti neformaliojo 
švietimo kokybės. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti metiniai prioritetai: pagalbos specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams efektyvinimas, saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas, tikslingas 
vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas. 
            Numatytos  priemonės penkių uždavinių įgyvendinimui: 

1.1. Pasiekti pirmo uždavinio – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kompetencijų 
kokybės gerinimo – įgyvendinimo kokybiniai rezultatai.  

Įstaigos veiklos planavimo sistema, numatanti ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą, sudarė 
prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui bei užtikrino sistemingo, kryptingo, kokybiško 
ugdymo proceso organizavimą.  Paruoštas įstaigos strateginis veiklos planas, metinis veiklos 
planas, tarifikacija ir etatų sąrašai, finansinės atsiskaitomybės dokumentai, priešmokyklinių ir 
ikimokyklinių grupių ugdymo planai. 

Organizuoti mokyklos tarybos posėdžiai, kuriuose buvo nagrinėjami aktualūs įstaigos 
bendruomenei klausimai: „Komandinio darbo sėkmė, kuriant saugias ugdymo(si) ir darbo sąlygas“, 
„Fizinio aktyvumo optimizavimas, įtraukiant tėvus į vaikų sveikatinimo veiklą“  
            2017 m. organizuoti mokytojų tarybos posėdžiai. Juose pedagogai aptarė svarbias aktualijas:  
- smurto ir patyčių prevencija ikimokykliniame amžiuje; įstaigos ikimokyklinės programos ir 
ugdytinių pasiekimų vertinimo dermė. 
            Siekiant pedagogų veiklos efektyvumo, kiekvieno vaiko ugdymo(si) sėkmės, organizuoti 
metodinės tarybos posėdžiai: „Aplinka – veiklaus ir kūrybingo vaiko skatintoja“,  „Pagalba 
specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams“. 

Sukurta saugi ir sveika edukacinė aplinka, užtikrinanti vaiko saugumą, tausojanti sveikatą, 
skatinanti vaikų saviraišką, laiduojanti ugdymo proceso kokybę. 

 Įstaigoje dirba kompetentingi, kvalifikuoti pedagogai (10 mokytojų metodininkų, 8 
vyresnieji auklėtojai, 3 auklėtojai).  Pedagogai nuolat tobulina ir kelia savo kvalifikaciją, lankydami 
kvalifikacinius ir metodinius renginius. 2017 m. pedagogai kvalifikaciją tobulino 116 dienų.  
             Lopšelyje-darželyje sėkmingai veiklą plėtoja ekologinio ugdymo, teatrinio ugdymo ir 
interjero apipavidalinimo kūrybinės grupės.  

  1.2. Antrojo uždavinio įgyvendinimui -  reflektuoti pedagoginę veiklą ir vertinti įstaigos 
kaitos procesus -  siekta suteikti kvalifikuotą pagalbą pedagogams, stebimos atviros veiklos, 
analizuojami dokumentai,  atliekama renginių analizė, vertinama vaikų pažanga ir pasiekimai. 
Atliktas vidinis platusis ir giluminis  auditas. Uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė galimybę 
pagerinti ugdymo kokybę, numatyti gaires tolimesnei veiklai. Sėkmingai įgyvendintos lopšelio-
darželio „Aitvarėlis“ Ikimokyklinio ugdymo, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi bei 
neformaliojo vaikų švietimo programos, kurios orientuotos į visapusišką vaiko tobulėjimą.  



Ypatingas dėmesys skirtas vaikų kalbos ugdymui. Buvo tęsiamas ilgalaikių kalbos projektų 
įgyvendinimas: trijų - ketverių metų amžiaus vaikų grupėse „Liežuviuko pasaka“  ir „Pirštukų 
mankštelė“, ankstyvojo amžiaus grupėse - „Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos plėtotės pagrindų 
formavimas“,  „Saulučių“ grupėje įgyvendintas ilgalaikis kalbos sutrikimų šalinimo projektas 
„Kelias į gražią kalbą“. Įstaigos logopedė su sutrikusios kalbinės komunikacijos vaikais dalyvavo 
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų ir specialiųjų pedagogų 
organizuojamame projekte „Džiugina mus ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka“. 

Pedagogai  geba pagrįsti savo veiklą, ją analizuoti, sisteminti ir skleisti pozityvią darbo 
patirtį. Švietimo naujienų svetainėje www.svietimonaujienos.lt paskelbtas straipsnis apie įstaigoje 
organizuotą rudens vakaronę, skirtą Tautinio kostiumo metams paminėti.  Vaizdinis pranešimas 
„Kūryba be ribų...“ patalpintas PŠKC ikimokyklinio ugdymo edukaciniame banke. 

Pravestos atviros veiklos įstaigos pedagogams „Kelionė spalvotais muzikos garsais“, „Mes – 
maži gudručiai“, „Įdomi diena darželyje“.  

Įstaigos mokytojų tarybos posėdžiuose ir metodiniuose pasitarimuose skaityti pranešimai: 
„Aplinka – veiklaus ir kūrybingo vaiko skatintoja“, „Specialiųjų ugdymo(si) poreikių samprata“. 
Įstaigos bendruomenei pristatyti stendiniai pranešimai: „Spalvos  spalvelės“, „Aš galiu!“– 
įgyvendintų ilgalaikių grupių projektų apibendrinimai.  

Pedagogai aktyviai dalyvavo ir Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų 
metodiniuose susirinkimuose.  Skaityti pranešimai: „Tėveli, padėk pastatyt man laivelį“, 
įgyvendinto ilgalaikio grupės  projekto „Kiškis Piškis Baltprausys“ apibendrinimas; pristatyti 
stendiniai pranešimai: „Teatrinio ugdymo kūrybinės grupės veiklos įtaka vaiko saviraiškai“, 
„Projekto „Duonutės kelias“ įgyvendinimas“;  filmuota atvira veikla „Vaikų saviraiška projektinės 
veiklos metu“; vaizdinė medžiaga „Mūsų kiemo medžiai“. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų 
forume „Kokybiškas į šiuolaikinį vaiką orientuotas ikimokyklinis ugdymas“ skaityti pranešimai 
„Pedagogo asmeninio skaitmeninio telefono panaudojimas vaikų ugdymo procese“, „Kūryba be 
ribų...“; metodinėje – praktinėje konferencijoje „Kalbinės aplinkos kūrimo žingsniai 
priešmokykliniame amžiuje“ pristatytas stendinis pranešimas „Kačiukai myli knygą“. Atvira 
ugdomoji veikla buvo pristatyta Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 
pavaduotojų ugdymui metodiniame susirinkime. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo metodinėje dienoje „Priešmokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo ypatumai“ Liepojos lopšeliuose-darželiuose „Mazulitis“ ir „Pienenite“ 

Tarptautinėje konferencijoje „Ekologija darželyje. Naujas požiūris“ skaitytas pranešimas 
„Ekologinio ugdymo patirtis Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Aitvarėlis“. 

Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Ikimokyklinio ugdymo programos 
atnaujinimas. Į pagalbą auklėtojai planuojant ugdymo procesą“ ir pravesti 3 seminarai Klaipėdos 
miesto ikimokyklinio ugdymo pedagogams. Mūsų įstaigos pedagogė talkino organizuojant 
Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo pedagogų forumą „ Kokybiškas į šiuolaikinį vaiką orientuotas 
ikimokyklinis ugdymas“ ir jame moderavo diskusiją „Kalbinis ikimokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymas. Išmaniosios ir skaitmeninės technologijos panaudojimas ir pritaikymas ikimokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymo procese“.  

2017 m. net 6 įstaigos pedagogai aktyviai įsijungė į Lietuvos švietimo mainų paramos fondo 
organizuojamus „eTwinning“ projektus „Lietuvių liaudies žaidimų įvairovė, skirta Lietuvos 100 – 
mečiui“, „Atvirukai iš Europos – sukurkime gyvenamąjį žemėlapį“, „Kalėdų žurnalas“, „Ateina 
Kalėdos“, „Kalėdos artėja. Siųskime atvirutes ir linkėjimus vieni kitiems“, „Spalvos ir formos“. 

Įstaigos pedagogai Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 
departamento Švietimo skyriaus įsakymu deleguojami vertinti kitų įstaigų mokytojų praktinę veiklą. 
            1.3. Įgyvendinant trečiąjį uždavinį - skatinti ugdytinių kūrybiškumą ir saviraišką – 2017 
metais  įstaigoje organizuoti šventiniai rytmečiai, popietės ir vakaronės kalendorinėms ir 
tradicinėms šventėms paminėti: pramogos „Trys Karaliai atkeliavo“, „Meškute, apsiversk“, „Kepė 
kepė kepė kepė Močia blynus!“, „Gimtine mano, Tu šviesi, tarsi gėlelė man esi“ – Vasario 16 – 
ąjai, „Aitvarėlis - Lietuvai“ – Kovo 11 – ąjai, „Saulės spinduliai papuoš Velykų taką...“ – vaikų 
Velykėlės, „Sveiki, sugrįžę!“ – Rugsėjo 1 – ąjai, „Kakė Makė sveikina Aitvarėlį“ – Aitvarėlio 



Gimtadienis; teatrinė savaitė „Tyliai atbėga vaikų pasakėlė...“; šventinės popietės Motinos ir 
Šeimos dienai; atsisveikinimo su darželiu šventės  priešmokyklinio ugdymo grupėse; „Aš, Tėvelis ir 
Mama – mes lietuviška šeima“ - rudens vakaronė su J. Karoso muzikos mokyklos liaudies 
instrumentų ansambliu „Šaltinis“, skirta Tautinio kostiumo metams paminėti. 
            Ieškant naujų raiškos formų, netradicinių edukacinių aplinkų, organizavome edukacines 
išvykas į P. Domšaičio galeriją, Mažosios Lietuvos istorijos muziejų, Laikrodžių muziejų, 
Veiviržėnų amatų centrą, Skulptūrų parką, Karlskronos biblioteką, Sąjūdžio parką, Botanikos sodą, 
Palangos gintaro muziejų, Girulių mišką, prie jūros. 
           Organizuotos vaikų ir tėvelių kūrybinių darbelių parodos: „Pažadinkime pavasarį“, 
„Susikursiu batukus ir keliausiu į svečius“, „Nuspalvink akmenėlį...“, „Tai bent grožis Rudenėlio!“,  
„Meduoliais kvepiančios  Kalėdos...“, „Žiemos magija“. 
           Aktyviai dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose, vaikų darbų 
konkursuose, projektuose, kūrybinių darbų ir fotografijų parodose, akcijose: „Nupieškime 
Valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, „Seku, seku draugystės pasaką“, „Papuoškime prijuostę 
tautiniais ornamentais“, „Kojinytės – mažiausiam klaipėdiečiui“, „Saulutė ritasi per dangų“, 
„Piliakalnis senas mums praeitį mena“, „Jūra motule, kokia tu dosni“, „Velykų medis“, „Vaidinimų 
kraitelė – 2017“, tapome vaikų ir jaunimo festivalio – konkurso „Giest lakštingalėlis - 2017“ 
laureatais,  „Ką gali mažylio rankelės“, „Laiškas mano svajonei“, „Pieškime džiaugsmą“,  
„Šauniausias būsimasis pirmokas“, „Draugystės pynė“, „Žiemos spalvos“. 
           Organizavome respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir 
erdvinių kūrybinių darbų parodą „Susikursiu batukus ir keliausiu į svečius“. 
           Tradicija tapo ekologinių projektų ir akcijų gamtosaugos tema organizavimas. Buvo tęsiamas 
ilgalaikis makulatūros rinkimo projektas „Renku popieriaus lapelį, kad išsaugočiau medelį“. Per 
praėjusius metus surinkta apie 1400 kg makulatūros. Organizuotos akcijos „Prakalbink akmenėlį...“, 
„Padėkime paukšteliams“, Žemės dienai atlikta vaikų apklausa – minčių lietus „Kas teršia mūsų 
aplinką?“, įgyvendintas ilgalaikis grupės projektas „Žmogaus pėdsakai gamtoje“. Kasmet 
dalyvaujame aplinkosauginiame konkurse „Mes rūšiuojam“. 
            Aktyviai dalyvavome tarptautiniame pilietiškumo ir ekologinio ugdymo projekte „Mes – 
Baltijos jūros vaikai“.      
           Vyko papildoma ugdomoji veikla: keramikos, teatrinio ugdymo pamokėlės, sportinių-
pramoginių šokių užsiėmimai, krepšinio treniruotės.  
           Ugdymo procese sėkmingai taikoma animacinė ugdymo priemonė „SaulyTUČIAI“. 
            1.4. Ypatingas dėmesys skiriamas ketvirto uždavinio įgyvendinimui - sutelkti įstaigos 
bendruomenę  sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių tvirtinimui. Sveikatingumo procesas 
orientuotas į sveikatos vertybes, kurios vaikui augant plečiasi, tobulėja, tampa įpročiu, o vėliau – 
socialine norma, gyvenimo būdu. Dirbdami su vaikais siekėme, kad šeima ir darželio bendruomenės 
nariai taptų bendraminčiais ir veiklos partneriais. Uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė 
galimybę sutelkti bendruomenę, kurti bei palaikyti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, labiau 
domėtis saugios ir sveikos gyvensenos klausimais. Parengtos ir sėkmingai įgyvendinamos 
neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo optimizavimo programa „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ ir 
saugios ir sveikos gyvensenos programa „Sveikatos takeliu“. Įstaiga – Respublikinės ikimokyklinių 
įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narys. Tęsėme dalyvavimą tarptautinėje 
ankstyvosios prevencijos programoje „Zipio draugai“. Sveikos gyvensenos kultūrą puoselėjame 
aktyviai dalyvaudami respublikinės programos „Sveikatiada“ iniciatyvose.  
         Veikia Vaiko gerovės komisija. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikams, turintiems specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių. Vadovaujantis PPT išvadomis ir rekomendacijomis, šiems vaikams 
pritaikomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Patvirtintas „Smurto, patyčių 
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas“. 
          Didžiulis dėmesys skirtas vaikų sveikatos ugdymui, sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžių 
įtvirtinimui, taisyklingos laikysenos, sveikos mitybos, plokščiapėdystės prevencijai. Įgyvendintas 
ilgalaikis projektas plokščiapėdystės prevencijai „Mažos pėdutės – maži žingsneliai“. Dalyvauta 
Klaipėdos m. visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“.        



Vedamos sveikatos valandėlės. Vykdytos programos „Pienas vaikams“, „Vaisiai ir daržovės 
vaikams“. Organizuotos sporto šventės ir pramogos „Nykštukų miestas“, „Rieda ratai rateliukai“, 
„Vitaminų pasakos“. 
          Dalyvauta respublikiniuose projektuose „Lietuvos mažųjų žaidynės“,  „Sveikos gyvensenos 
ugdymas netradicinėje aplinkoje“, „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“, 
Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo pedagogų projekte 
„Susipažinkime su sporto šakomis“, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 
sveikatos ir sporto šventėse „Auskim, vaikai, žaidimus“, „Žaidimų fiesta su šeima“, „Augu sveikas 
ir gražus prie Baltijos jūros“, „Mažųjų vilties bėgime – 2017“ 
          Organizuota metodinė diena „Sveikatinimo metodų ir būdų įvairovė ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoje“ su „Rūtos“ lopšeliu-darželiu, kurios metu skaityti pranešimai „Sveikatinimo ugdymo 
programų turinys ir įgyvendinimo praktikoje galimybės“, „Vaikų sveikatinimo ugdymas projektinės 
veiklos metu“ ir pristatyti stendiniai pranešimai „“Ilgalaikis vaikų sveikatinimo projektas „Sveiki 
dantukai“, „Ilgalaikis vaikų sveikatinimo projektas „Kiškis Piškis Baltprausys“, „Ilgalaikis vaikų 
sveikatinimo projektas „Sveikai valgau – didelis augu“, „Ilgalaikis vaikų sveikatinimo projektas 
„Mokausi būti švarus ir tvarkingas“, „Ilgalaikis vaikų sveikatinimo projektas“ Aš saugus 
draugiškoje gatvėje“. 
           Kartu su socialiniais partneriais Sąjūdžio parke organizavome vaikų bėgimą „Dovanokime 
šypseną“, skirtą „Vilties“ bėgimo palaikymui, futboliuko sportinę pramogą „Įvartis“. 
           Ypatingą dėmesį skiriame vaikų saugaus eismo ir elgesio įgūdžių formavimui. Organizuota 
edukacinė valandėlė su Klaipėdos apskrities VPK Viešosios tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus 
pareigūnu. Puikiai pasirodėme Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
organizuotame konkurse „Saugiausias 2017 metų darželis“. Organizuotos edukacinės išvykos į 
Klaipėdos vyriausiąjį policijos komisariatą, Klaipėdos apskrities priešgaisrinę gelbėjimo valdybą.      
            1.5. Analizuojant penktojo uždavinio – siekti aktyvaus šeimos ir socialinių partnerių 
dalyvavimo įstaigos gyvenime ir ugdymo procese -  įgyvendinimo rezultatus, siekta, kad 
bendravimas būtų paremtas abipusiu pasitikėjimu. 
            Skatinama ugdytinių tėvus  dalyvauti ugdymo procese. Pravesta atvira muzikos valandėlė 
trimečių grupėse „Žaiskime ir muzikuokime “, filmuotos atviros kalbos ugdymo valandėlės 
„Liežuvėlio pasakėlė“, „Pirštukų mankštelė“, filmuota veikla apie adaptaciją ankstyvojo amžiaus 
grupėje „Margos mano dienelės“. 
             Didžiulio tėvų susidomėjimo ir aktyvumo sulaukėme organizuodami rudens vakaronę „Aš, 
tėvelis ir mama – mes lietuviška šeima“, skirtą tautinio kostiumo metams paminėti kartu su J. 
Karoso muzikos mokyklos lietuvių liaudies instrumentų orkestru „Šaltinis“. Aktyviai tėveliai 
dalyvavo ir kūrybinėse dirbtuvėse „Papuošk Kalėdinį meduolį“, „Talentų šou“. 
             Ypatingas šeimų aktyvumas jaučiamas, organizuojant vaikų ir tėvų sportines varžybas tarp 
grupių „Stebuklų laukas“, „Kamuolių fiesta“,  aktyviai tėvai įsijungia ir į vaikų ir tėvelių kūrybinių 
darbų parodas. 
            Glaudžiai bendradarbiaujama su PPT. Teikta pedagoginė, specialioji, psichologinė pagalba 
ugdytiniams ir jų tėvams. Kiekvienais metais tėvai kviečiami susitikti su „Vyturio“ pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių mokytojais.   
           Aktuali informacija pateikiama nuolat atnaujinamoje įstaigos internetinėje svetainėje 
www.aitvarelis.lt, informaciniuose stenduose. 

1.6. Įgyvendintas šeštasis uždavinys - modernizuoti materialinę bazę. 2017 metais atliktas 
dviejų grupių  žaidimų kambarių, dviejų grupių rūbinių ir sporto salės remontas. Įsigyti baldai 
keturių grupių sanitarinėms patalpoms, dviems kabinetams, trims grupėms nupirkti čiužiniai 
vaikiškoms lovytėms. Nupirkta 2 kompiuteriai su programine įranga, 4 muzikiniai centrai, 
projektorius, 7 ekranai. Įsigyti 4 apsauginiai šviestuvai sporto salėje, 12 šviestuvų grupėse. Virtuvės 
darbuotojos ir kiemsargis  aprūpinti naujais darbo rūbais. Teritorijoje įrengti 3 žaidimų įrengimai. 
Atnaujinti  indai virtuvėje ir grupėse. Įsigyta naujų žaislų, knygų, įvairių edukacinių, sporto, 
muzikinių priemonių. 
 



            
 
2. 2017 metų plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG 

Stiprybės Silpnybės 

1. Kokybiška ugdymą(si) skatinanti aplinka.  
2. Įstaigos tradicijų puoselėjimas. 
3. IKT priemonėmis aprūpinta kiekviena grupė. 
4. Sėkmingai į ugdymo procesą integruojamos 
neformaliojo vaikų švietimo programos. 
5. Įstaigos savivaldos institucijų veikla 
užtikrinanti emocinį bendruomenės narių 
saugumą. 

1. Nuolatinė kaita švietimo politikoje. 
2. Nepakankamas finansavimas. 
3. Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, skaičius. 
4. Sanitarinės patalpos neatitinka higieninių 
normų reikalavimų. 

Galimybės Grėsmės  
1. Sudaromos sąlygos pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimui. 
2. Suteikiamos galimybės dalyvauti įvairiuose 
projektuose. 
3. Tenkinami vaikų poreikiai. 
4. Tėvų motyvacijos iniciatyvos ir atsakomybės 
stiprinimas. 

1. Nesibaigianti teisės aktų kaita ir su tuo 
susijęs papildomų dokumentų įstaigoje 
rengimas. 
2. Mažėjantis vaikų skaičius. 
3. Neapsaugota ir niokojama įstaigos teritorija. 
   

 
 

II. LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIS TIKSLAS, VEIKLOS PRIORITETAI  
 

                    3. 2018 m. strateginis tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymą. 
                    4. veiklos prioritetai: 
                    4.1. vaiko kalbinių ir komunikacinių gebėjimų ugdymas; 
                    4.2. bendradarbiavimas su šeima, vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą; 
                    4.3. saugios ir sveikos gyvensenos ugdymas. 

 
III. METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 
 5. uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 

5.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kompetencijų kokybės gerinimas 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. organizuoti mokyklos tarybos 
posėdžius 

   

1.1. „Mokyklos tarybos metinio veiklos 
plano 2018 m. tvirtinimas“. 

I. Martinavičienė Sausis  Metinis veiklos 
planas 

1.2. „Motyvuojantis bendravimas ir 
bendradarbiavimas šiuolaikinėje 
organizacijoje“.  

L. Martinavičienė 
 

II ketvirtis  Bendruomenės 
susirinkime 

1.3. „Mokyklos tarybos veiklos  analizė ir 
vertinimas“  

I. Martinavičienė Gruodis Bendruomenės 
susirinkime 

2. organizuoti mokytojų tarybos 
posėdžius 

A. Jablonskienė   

2.1. „Darželis, kuriame gera visiems – 
geros mokyklos koncepcijos 
samprata“ 

A. Jablonskienė Gegužė  Mokytojų 
tarybos posėdyje 

2.2. „Kūrybiškumas – šiuolaikinis sėkmės 
variklis“ 

A. Jablonskienė Lapkritis   Mokytojų 
tarybos posėdyje 



3. organizuoti direkcinius posėdžius A. Jablonskienė   
4. atlikti organizacinius darbus    
4.1. organizuoti pedagogų darbą A. Jablonskienė Nuolat Tarifikacija 
4.2. organizuoti nepedagoginio personalo 

veiklą 
A. Jablonskienė Nuolat Etatų sąrašai 

4.3. užtikrinti įstaigos funkcionavimą A. Jablonskienė Nuolat Apmokėtos 
sąskaitos 

5. parengti, koreguoti, atnaujinti, 
patvirtinti  įstaigos veiklą 
reglamentuojančius dokumentus 

A. Jablonskienė Pagal 
poreikį 

 

5.1. metinį veiklos planą A. Jablonskienė,  
V. Sabatauskienė 

Sausis  Sudarytas planas 

5.2. pareigybių aprašus A. Jablonskienė Pagal 
poreikį 

Paruošti aprašai 

5.3. tarifikaciją  A. Jablonskienė Sausis 
rugsėjis,  

Tarifikacija 

5.4. etatų sąrašus A. Jablonskienė Rugsėjis Etatų sąrašai 
5.5. vardinius pedagogų ir nepedagoginių 

darbuotojų sąrašus 
V. Buikaitė Rugsėjis  Vardiniai sąrašai  

5.6. mokinių ir pedagogų registro 
duomenis 

V. Buikaitė Rugsėjis Registro 
duomenys 

5.7. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo metinius planus 

V. Sabatauskienė Rugsėjis Ugdymo planai 

5.8. sporto, muzikos salių užimtumo  ir 
veiklos tvarkaraščius 

V. Sabatauskienė Rugsėjis Veiklos 
tvarkaraščiai 

5.9. švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 
kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašus 

A. Juodienė Sausis, 
rugsėjis 

Sąrašai  

5.10. logopedinių pratybų tvarkaraščius A. Juodienė Sausis, 
rugsėjis 

Pratybų 
tvarkaraščiai 

5.11. pagalba neformaliojo švietimo 
mokytojui, komplektuojant fizinio 
ugdymo grupes 

R. Balnytė Rugsėjis  Parengti sąrašai 

5.12. dokumentacijos planą V. Buikaitė  Sausis  Dokumentaci - 
jos planas 

6. tobulinti pagalbos ugdytiniams 
sistemą 

   

6.1. logopedo pagalbą A. Juodienė Nuolat  Logopedinės 
pratybos 

6.2. sveikatos priežiūros pagalbą    
6.2.1. pirmosios medicininės pagalbos 

teikimas ir koordinavimas  
R. Balnytė Pagal 

poreikį 
Pagalbos 
teikimas  

6.2.2. vaikų sergamumo kontrolė gripo 
epidemijos metu  

R. Balnytė Epidemijos 
metu  

Informavimas  

6.2.3. vaikų maitinimo organizavimo 
priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei 
sveikos mitybos įgūdžių formavimą 

R. Balnytė Nuolat Perspektyv. 
valgiaraštis 

7. organizuoti metodinę veiklą    
7.1. metodinius pasitarimus    
7.1.1. „Vaikai ir kritinis mąstymas“ V. Sabatauskienė 

 
Balandis  Pranešimas, 

patirties sklaida,  
diskusijos  



7.1.2. „Kūrybiškumo samprata ir jo ugdymas 
ikimokykliniame amžiuje“ 

V. Sabatauskienė  
 

Spalis  Pranešimas, 
patirties sklaida, 
diskusijos 

7.2. organizuoti pranešimų pristatymą    
7.2.1. Įgyvendintų projektų: tarptautinio 

„eTwinning“ „Spalvos ir formos“ ir 
grupės „Spalvos ir spalviukai“ 
pristatymas 

S. Kaučikienė, 
L. Martinavičienė 

Kovas  Skaidrinis 
pranešimas 

7.2.2. Įgyvendinto grupės projekto „Namai 
namučiai“ pristatymas 

J. Krivickienė Balandis  Stendinis 
pranešimas  

7.2.3. Įgyvendinto grupės projekto „Aš – 
mergaitė, aš – berniukas “ pristatymas 

R. Kupetienė Gegužė  Stendinis 
pranešimas 

7.2.4. Įgyvendinto grupės projekto „Mano 
rankelėm pasodinta, mano rankelėm 
užauginta“ pristatymas 

L. Martinavičienė Gegužė Stendinis 
pranešimas  

7.2.5. „Įgyvendinto grupės projekto 
„Pavasario laiškas“ pristatymas 

A. Baužienė Gegužė  Stendinis 
pranešimas  

7.2.6. Įgyvendinto grupės projekto „Man 
patinka tyrinėti“ pristatymas 

N. Skiudulaitė Lapkritis  Stendinis 
pranešimas 

7.2.7. Įgyvendinto grupės projekto „Gražūs 
mano rūbeliai“ pristatymas 

I. Dargienė Lapkritis  Stendinis 
pranešimas 

7.2.8. Įgyvendinto grupės projekto „Aš noriu 
pažinti save“ pristatymas 

V. Gridiajevienė Gruodis  Stendinis 
pranešimas 

7.2.9 Įgyvendinto grupės projekto „Pasakų 
pasaulyje“ pristatymas 

A. Jonaitienė Gruodis  Stendinis 
pranešimas 

7.2.10 Stendinis pranešimas „Sporto metai 
Aitvarėlyje“ 

I. Mikniuvienė Gruodis   Stendinis 
pranešimas  

7.3. organizuoti atviras veiklas V. Sabatauskienė   
7.3.1. „Aš žinau“ – kūno dalių pavadinimų 

įtvirtinimo galimybės kūno kultūros 
valandėlių metu. 

I. Mikniuvienė Vasaris Atvira veikla 

7.3.2. „Kai aš mažas buvau“ – filmuota 
medžiaga apie pirmąsias dienas 
darželyje 

S. Kaučikienė Kovas  Atvira veikla  

7.3.3. „Aš myliu taip myliu, prie širdelės 
glaudžiu...“ 

R. Kazilienė Balandis    Atvira veikla 

7.3.4. „Po kopūsto lapu“ R. Kupetienė Spalis  Atvira veikla  
7.3.5. „Lipdymo galia ir galimybės“ G. Petrošienė Spalis  Atvira veikla 
7.3.6. „Teptukai – tai mano pirštukai“ A. Kaniavaitė Spalis  Atvira veikla  
7.3.7. „Pagamintų metodinių priemonių 

pritaikymas ugdymo procese“ 
J. Krivickienė Spalis Atvira veikla 

7.4. koordinuoti kūrybinių grupių veiklą V. Sabatauskienė   
7.4.1. teatrinio ugdymo kūrybinė grupė 

„Atverkime pasakų skrynelę“ 
A. Jonaitienė Nuolat Pagal metinį 

veiklos planą 
7.4.2. interjero apipavidalinimo kūrybinė 

grupė „Kuriu su vaikais visais metų 
laikais“ 

G. Petrošienė Nuolat Pagal metinį 
veiklos planą 

7.4.3. ekologinio ugdymo kūrybinė grupė 
„Saugau, myliu ir globoju“ 

S. Kaučikienė Nuolat Pagal metinį 
veiklos planą 

8. vykdyti mokytojų atestaciją A. Jablonskienė Sausis  Perspektyvinė 
programa 



9. organizuoti mokytojų kvalifikacijos 
kėlimą 

V. Sabatauskienė Nuolat  Kvalifikacijos 
kėlimo programa 

 
5.2. reflektuoti pedagoginę veiklą ir vertinti įstaigos kaitos procesus 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. organizuoti ir vykdyti pedagoginę 
priežiūrą 

   

1.1. stebėti ir analizuoti pedagogų veiklą V.Sabatauskienė Nuolat Vertinimo 
formos 

1.2. vaikų kalbos ir gebėjimų pokyčių 
analizė 

A. Juodienė Gegužė, 
gruodis 

Pokyčių analizė 

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 
kalbos pasiekimų analizė 

A. Juodienė Gegužė 
 

Pokyčių analizė 

1.4. pedagogų veiklos ataskaitos V. Sabatauskienė Gruodis  Savianalizės 
programa  

1.5. įvertinti  meninių, sportinių renginių 
kokybę 

V. Sabatauskienė Po kiekv. 
renginio 

Analizė 

2. analizuoti dokumentų kokybę V. Sabatauskienė   
2.1. ugdomosios veiklos planai V. Sabatauskienė Kartą 

ketvirtyje 
Išvados, 
rekomendacijos 

2.2. ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų ir pažangos fiksavimas 

V. Sabatauskienė Spalis, 
gegužė 

Pasiekimų 
vertinimo 
lentelės  

2.3. vaikų, lankiusių priešmokyklinio 
ugdymo grupes, pasiekimų ir pažangos 
įvertinimas 

V. Sabatauskienė Gegužė Įvertinimo 
forma 

2.4. pritaikytos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programos 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turintiems vaikams 

V. Sabatauskienė Kartą per 
pusmetį 

Pritaikytos 
programos 

3. atlikti anketines apklausas    
3.1. giluminio audito anketinė  tėvų 

apklausa apie auklėtojų ir tėvų veiklos 
dermę skatinant vaiko pasiekimus ir 
juos vertinant. 

VAK grupė Balandis - 
gegužė  

Anketų analizė 

3.2. vaiko CV anketos pradėjus lankyti 
darželį 

Grupių auklėtojos Rugsėjis  Anketų analizė 

3.3. anketinė tėvų apklausa  „Tėvų – 
logopedo bendradarbiavimas“ 

A. Juodienė II 
pusmetis  

Anketų analizė 

4. vykdyti vidinį auditą    
4.1. atlikti platųjį auditą VAK grupė Gruodis  Anketų analizė 
4.2. atlikti giluminį auditą VAK grupė Kovas – 

gegužė   
Ataskaita 

5. sanitarinių – higieninių  normų 
vykdymo priežiūra 

   

5.1. aplinkos atitikties, pagal visuomenės 
sveikatos priežiūros teisės aktų 
reikalavimus, priežiūra 

R. Balnytė Kartą per 
mėnesį 

Priežiūra  

5.2. informacijos apie kasmetinius vaikų 
sveikatos profilaktinius patikrinimus 

R. Balnytė Rugsėjis – 
spalis  

Analizė  



apibendrinimas  
5.3. informacijos apie vaikų sergamumą 

apibendrinimas  
R. Balnytė  Nuolat  Analizė  

5.4. informacijos apie užkrečiamąsias ligas 
ar apsinuodijimus teikimas 

R. Balnytė Pagal 
poreikį 

Informavimas 

5.5. asmens higienos įgūdžių priežiūra R. Balnytė Kartą 
ketvirtyje 

Priežiūra  

5.6. žalingų įpročių prevencija R. Balnytė  Nuolat Prevencija  
6. ilgalaikio turto ir atsargų metinė 

inventorizacija 
R. Gužauskienė Gruodis  Inventorizacija  

7. darbuotojų instruktavimas darbo ir 
priešgaisrinės saugos klausimais 

R. Gužauskienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Instruktavimas  

8. viešųjų pirkimų organizavimas R. Gužauskienė Nuolat Paruošti 
dokumentai 

 
5.3. skatinti ugdytinių kūrybiškumą ir saviraišką 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. organizuoti tradicines ir netradicines 
šventes 

   

1.1. sporto šventės ir pramogos    
1.1.1. „Žiema žiemužė“ – žiemos sportinė 

pramoga 
I. Mikniuvienė Sausis  Pramoga 

1.1.2. „Stebuklų laukas“ – sportinė pramoga 
su „Perliukų“ ir „Drugelių“ gr. vaikų 
ir tėvų komandomis 

I. Mikniuvienė Vasaris   Pramoga 

1.1.3. Lietuvių liaudies judrių žaidimų 
šventė su socialiniais partneriais 

I. Mikniuvienė Kovas   5 Lietuvos 
regionų 
judrieji 
žaidimai 

1.1.4. „Juoda – balta“ – futboliuko sportinė 
pramoga su socialiniais partneriais 

I. Mikniuvienė Gegužė  Bėgimas  

1.1.5. „Rieda ratai paspirtukai“ – paspirtukų 
diena Sąjūdžio parke 

I. Mikniuvienė Gegužė  Varžybos  

1.1.6. „Vaivorykštės spalvos“ – rudens 
sporto šventė 

I. Mikniuvienė Rugsėjis     Sporto šventė 

1.1.7. „Estafečių fiesta“ – sportinė pramoga, 
skirta Sporto metams paminėti 

I. Mikniuvienė Spalis  Pramoga  

1.1.8. „Aš sportuoju su šeima“ – sportinė  
pramoga su „Bitučių“ ir „Pelėdžiukų“ 
grupių vaikų ir tėvų komandomis 

I. Mikniuvienė Lapkritis  Pramoga  

1.2. bendras šventes ir pramogas    
1.2.1. “Žiemos šaltis nebaisus, kai vaikučiai 

myli mus” - paukštelių globojimo 
akcija   

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Sausis-
vasaris  

Akcija  

1.2.2. „Baltos pūgos duokit kelią! Girion 
atskuba vaikai“ – žvėrelių globojimo 
akcija (išvyka į Girulių mišką) 

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Sausis  Išvyka į mišką 

1.2.3. „Kvieskim saulelę žadint žemelę“ – 
Užgavėnės 

Teatrinio ugdymo 
kūrybinė grupė 

Vasaris Pramoga  



1.2.4. „Visų gražiausias žiedas – gimtinė 
Lietuva“ – šventinis renginys Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100 – mečiui 
paminėti 

V. Vasiliauskienė, 
A. Jonaitienė 
 

Vasaris  Renginys   

1.2.5. „Čir vir vir žvirblelis Velykų rytelį““– 
vaikų Velykėlės 

Teatrinio ugdymo 
kūrybinė grupė 

Balandis  Pramoga  

1.2.6. „Saulės takeliais, sidabro žvaigždelėm 
keliauja pasakos vaikų...“ – teatrinė 
savaitė 

Teatrinio ugdymo 
kūrybinė grupė 

Balandis  Vaikų 
vaidinimai 

1.2.7. „Pasodinkime daigelį ir papuoškime 
darželį“ – serenčių daigų auginimas  

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Balandis, 
gegužė 

Akcija 

1.2.8.  „Skamba juokas ir dainelės – 
Aitvarėlis čia gyvena!“ - „Aitvarėlio“ 
gimtadienis 

Teatrinio ugdymo 
kūrybinė grupė 

Spalis  Pramoga 

1.2.9. „Šokim, trypkim ir dainuokim...“ – 
rudens vakaronė kartu su J, Karoso 
muzikos mokyklos liaudies 
instrumentų orkestru „Šaltinis“ 

V. Vasiliauskienė, 
A. Jonaitienė 
 

Lapkritis  Vakaronė  

1.3. šventines popietes ir rudens vakarones 
grupėse 

   

1.3.1. „Aš ir mano vasara“ – šventinė 
pramoga  „Skruzdėliukų“ grupėje 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė  Pramoga 

1.3.2.  „Mamą, tėtį aš turiu ir pasveikint juos 
skubu““ – jungtinė šeimos  šventė 
„Drugelių“  ir „Saulučių“grupėse 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė  Šeimos šventė  

1.3.3. Pabūkime visi vaikais“ – žaidimų 
pramoga šeimos dienai „Boružėlių“ 
grupėje 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė  Šeimos šventė 

1.3.4. „Su mamyte ir tėčiu augti man labai 
smagu!“ - šeimos šventė „Pelėdžiukų 
grupėje 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė Šeimos šventė 

1.3.5. „Mamai, tėčiui visos gėlės, visos mūsų 
šypsenėlės“ – jungtinė šeimos  šventė 
„Varliukų“ ir „Kačiukų“grupėse  

grupės auklėtojos, 
 V. Vasiliauskienė 

Gegužė Šeimos šventė 

1.3.6. „Dainuoju, mama, Tau“ – jungtinis 
šventinis koncertas Motinos dienai 
„Žirniukų“ ir „Žvirbliukų“ grupėse 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė Koncertas  

1.3.7.  „Aš, tėtis ir mama – mūs šauni 
šeima!” – šeimos šventė “Perliukų” 
grupėje 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė  Šeimos šventė 

1.3.8. „Mano šeimos talentai“ – šeimos   
šventė „Bitučių“ grupėje 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė Šeimos šventė 

1.3.9. „Lik sveikas, Aitvarėli!” - išleistuvės 
priešmokyklinio amžiaus grupėse 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gegužė Šventė 

1.3.10 „Raidžių ir skaičių apsuptyje – rudens 
kūrybinis vakaras „Boružėlių“ grupėje 

grupės auklėtojos Spalis  Kūrybinis 
vakaras 

1.3.11 „Atverkime gerumo duris“ – Advento 
vakaronė „Drugelių“ grupėje 

grupės auklėtojos  
 

Gruodis   Vakaronė  

1.3.12 „Uždekime Kalėdinę Žvaigždelę“ – 
Advento vakaronė „Žvirbliukų“ 
grupėje 

grupės auklėtojos,  
V. Vasiliauskienė 

Gruodis  Vakaronė  



2. organizuoti projektų įgyvendinimą    
2.1 įgyvendinti  grupių projektus    
2.1.1. „Aš noriu gražiai kalbėti“ – kalbos 

aktyvinimo ankstyvajame amžiuje 
projektas „Žirniukų“ grupėje 

B. Poškuvienė, 
I. Dargienė 

Sausis – 
balandis  

Projektas  

2.1.2. „Panaudok dar kartą“ – tarptautinis 
ekologinis „eTwinning“ projektas 
„Boružėlių“ grupėje 

G. Petrošienė, 
A. Kaniavaitė 

Sausis – 
balandis  

Projektas  

2.1.3. „Noriu kalbėti gražia lietuviška kalba“ 
– kalbos aktyvinimo ankstyvajame 
amžiuje projektas „Varliukų“ grupėje 

V. Minkevičienė, 
Z. Skunsmonienė 

Sausis – 
gegužė  

Projektas 

2.1.4. „Keliaujame į gražią kalbą“ – 
ilgalaikis kalbos ugdymo projektas 
„Boružėlių“ grupėje 

G. Petrošienė, 
A. Kaniavaitė 

Vasaris – 
gegužė  

Projektas 

2.1.5 „Pažink save“ – ilgalaikis projektas 
„Kačiukų“  grupėje 

R. Kulevičienė, 
L. Petrylienė 

Vasaris-
gegužė 

Projektas 

2.1.6. „Pakalbėkim, pačiauškėkim“ – kalbos 
sutrikimų šalinimo projektas 
„Perliukų“ grupėje 

N. Skiudulaitė, 
R. Valauskienė 

Vasaris-
gegužė 

Projektas 

2.1.7. „Mano tėvynė telpa delne“ – 
pilietiškumo ugdymo projektas 
„Žvirbliukų“ grupėje 

R. Kupetienė, 
V. Gridiajevienė 

Kovas  Projektas  

2.1.8. „Namai, namučiai“ – geometrinių 
formų ir dydžių įtvirtinimo projektas 
„Pelėdžiukų“ grupėje 

J. Krivickienė, 
Z. Skunsmonienė 

Kovas  Projektas  

2.1.9. „Pavasario laiškas“ – kūrybiškumo 
ugdymo projektas „Saulučių“ grupėje 

I. Dargienė, 
A. Baužienė 

Kovas – 
balandis  

Projektas 

2.1.10 „Mano rankelėm pasodinta, mano 
rankelėm  užauginta“ – ekologinio 
ugdymo projektas „Drugelių“ grupėje 

L. 
Martinavičienė, 
S. Kaučikienė 

Kovas – 
balandis  

Projektas  

2.1.11 „Pasakų pasaulyje“ – ilgalaikis 
projektas „Bitučių“ grupėje 

A. Jonaitienė, 
V. Gridiajevienė 

Kovas – 
gegužė  

Projektas  

2.1.12 „Aš – mergaitė, aš – berniukas“ – 
savęs pažinimo projektas „Žvirbliukų“ 
grupėje 

R. Kupetienė, 
V. Gridiajevienė 

Balandis  Projektas  

2.1.13 „Aš gerai jaučiuosi, kai...“ – 
projektinė savaitė „Drugelių“ grupėje 

S. Kaučikienė, 
L. Martinavičienė 

Gegužė  Projektinė 
savaitė 

2.1.14 „Aš noriu pažinti save“ – ilgalaikis 
projektas „Bitučių“ grupėje 

A. Jonaitienė, 
V. Gridiajevienė 

Rugsėjis – 
lapkritis  

Projektas 

2.1.15 „Gražūs mano rūbeliai“ – 
tvarkingumo ir savarankiškumo 
ugdymo projektas „Saulučių“ grupėje 

I. Dargienė, 
B. Poškuvienė 

Spalis  Projektas  

2.1.16 „Man patinka tyrinėti“ –  projektas 
„Perliukų“ grupėje 

R. Valauskienė, 
N. Skiudulaitė 

Spalis  Projektas  

2.1.17 „Duonutė – pyragų močiutė“ – 
projektas „Pelėdžiukų“ grupėje 

J. Krivickienė, 
Z. Skunsmonienė 

Spalis   Projektas 

2.2. įgyvendinti bendrus  projektus    
2.2.1. „Renku popieriaus lapelį, kad 

išsaugočiau medelį!” – makulatūros 
rinkimo ilgalaikis projektas 

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

2018 m. Tęsiamas 
projektas 

2.2.2. „Judėjimo džiaugsmas“ – ilgalaikis I. Mikniuvienė Sausis – Projektas 



projektas sportiškiems, gabiems ir 
aktyviems vaikams 

gegužė  

2.2.3. „100 žiedų Lietuvai“ – pilietinio 
ugdymo projektas, skirtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100 - mečiui 

Organizacinė 
kūrybinė grupė 
 

Vasaris  Projektas  

2.2.4. „Aš mokausi rūšiuoti“ – projektinė 
savaitė, skirta Žemės dienai 

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Kovas Projektinė 
savaitė 

2.2.5. „Vanduo – džiaugsmas ir sveikata“ – 
ilgalaikis sveikos gyvensenos 
projektas 

I. Mikniuvienė Vasaris – 
gruodis  

Projektas  

3. organizuoti  kūrybinių darbų ir 
fotografijų  parodas 

   

3.1. „Aš sveikinu Lietuvą“ – vaikų 
kūrybinių darbų paroda 

Interjero kūrybinė 
grupė 

Vasaris-
kovas 

Paroda  

3.2. „Aš tikrai myliu Lietuvą!“ – žiedlapių 
lietus (vaikų mintys apie Lietuvą) 

A. Kaniavaitė Vasaris  Paroda  

3.3. „Gieda paukšteliai Lietuvai“ – langų 
puošyba Lietuvos valstybės atkūrimo 
100 - mečiui 

L. Martinavičienė 
A. Kaniavaitė 

Vasaris   Langų 
puošyba   

3.4. „Jau margutis nudažytas, ant šakelės 
pakabintas“ – medžių puošimas 
margučiais 

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Balandis Medžių 
puošimas 

3.5. „Kviečiu pavasarį“ - vaikų kūrybinių 
darbų paroda 

Interjero kūrybinė 
grupė 

Balandis   Paroda 

3.6. „Žiedų žiedai“ – „Žvirbliukų“ grupės 
vaikų ir tėvų fotografijų paroda 

R. Kupetienė Gegužė Paroda  

3.7. „Atskleiskime Rudens grožį...“ – 
rudeninių mandalų kūrimas 

Interjero kūrybinė 
grupė 

Rugsėjis  Paroda  

3.8. „Turtingas Rudenėlis – pilnos 
pintinėlės! – vaikų ir tėvų rudens 
gėrybių  paroda 

Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Spalis  Paroda  

3.9. „Mes laukiame Žiemos ir jos švenčių“ 
– vaikų kūrybinių darbų paroda 

Interjero kūrybinė 
grupė 

Gruodis  Paroda  

3.10. „Kvepia Kalėdomis...“ – vaikų ir 
tėvelių kūrybinių darbų paroda  

Interjero kūrybinė 
grupė 

Gruodis  Paroda  

3.11. „Atverkime duris Kalėdoms“ – durų 
puošimas  

Interjero kūrybinė 
grupė 

Gruodis  Paroda  

3.12. Langų puošyba kalėdiniais karpiniais L. Martinavičienė 
A. Kaniavaitė 

Gruodis   Langų 
puošyba   

4. organizuoti edukacines išvykas į    
4.1. „Pegaso“ knygyną Priešmokyklinio 

ugdymo 
pedagogės,  
auklėtojos  

Balandis  Išvyka 

4.2. Klaipėdos Botanikos sodą  Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Gegužė  Išvyka  

4.3. Palangos Gintaro muziejų Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Gegužė  Išvyka  



4.4. Klaipėdos lėlių teatrą Teatrinio ugdymo 
kūrybinė grupė 

Gegužė  išvyka 

4.5. Girulių mišką  Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Rugsėjis  Išvyka  
 

4.6. Sąjūdžio parką  Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės,  
auklėtojos  

Visais metų 
laikais 

Išvyka  

4.7. „Karlskronos“ vaikų biblioteką Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės,  
auklėtojos 

Pagal 
poreikį  

Išvyka  

4.8. Mažosios Lietuvos istorijos muziejų Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės, 
auklėtojos 

Pagal 
poreikį 

Išvyka  

4.9. Laikrodžių muziejų Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės 
auklėtojos 

Pagal 
poreikį 

Išvyka  

4.10. Prano Domšaičio galeriją Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės, 
auklėtojos 

Pagal 
poreikį 

Išvyka  

4.11. Klaipėdos zoologijos sodą Ekologinio 
ugdymo kūrybinė 
grupė 

Rugsėjis  Išvyka  

4.12. Veiviržėnų amatų centrą  Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogės, 
auklėtojos 

Spalis  Išvyka  

4.13. Šeimos laisvalaikio centrą „Pojūčių 
pasaulis“ 

Giedrė Petrošienė  Advento 
laikotarpis  

Išvyka  

4.14. „Prisiminimų tiek turiu, kad žingsniais 
išmatuot sunku“ – „Boružėlių“ grupės 
vaikų ir tėvų žygis jūros pakrante 

Giedrė 
Petrošienė, Alma 
Kaniavaitė  

Gegužė  Žygis  

5. dalyvauti miesto, respublikos, 
tarptautinėse programose, projektuose, 
konferencijose ir kt. renginiuose 

   

5.1. „Zipio draugai“ - tarptautinė 
ankstyvosios prevencijos programa  

V. Sabatauskienė, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

2018 m. Tarptautinė 
programa 

5.2. Kvalifikacijos tobulinimo programa 
PŠKC „Pedagogas ir informacinės 
technologijos  šiuolaikiniame ugdymo 
procese“ 

G. Petrošienė 2018 m. Seminarai 

5.3. „Sveikatiada“ – respublikinė sveikos 
gyvensenos ugdymo programa 

I. Mikniuvienė 2018 m. Programa  

5.4. „eTwinning“ – tarptautiniai projektai  G. Petrošienė, 
ikimokyklinio ir 

2018 m. Tarptautiniai 
projektai  



priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai  

5.5. Klaipėdos miesto ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų ugdytinių kūrybinių 
darbų parodos Vaikų ligoninėje  

V. Sabatauskienė 2018 m. Paroda  

5.6. Ugdytinių kūrybinių darbų parodos 
Karlskronos  vaikų bibliotekoje 

V. Sabatauskienė 2018 m. Paroda  

5.7. „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ – 
Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų projektas 

I. Mikniuvienė 
 

2018 m. Projektas  

5.8. „Susipažinkime su sporto šakomis“ – 
Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų neformaliojo švietimo 
pedagogų projektas 

I. Mikniuvienė 
 

2018 m. Projektas  

5.9. „Lietuvos policijai – 100 metų“ – 
Klaipėdos apskrities VPK piešinių 
konkursas  

Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Vasaris  Konkursas  

5.10. „Praeitis augina ateitį: vedu Tave per 
gimtą žemę“ – Klaipėdos 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
renginys Lietuvos valstybės atkūrimo 
100 - mečiui  

V. Vasiliauskienė Kovas Šventinis 
renginys 

5.11. „Nupieškime valstybės atkūrimo 
šimtmetį švenčiančią Klaipėdą“ – 
piešinių konkursas – paroda  
Atgimimo aikštėje 

V. Sabatauskienė Kovas  Konkursas-
paroda 

5.12. „Saugiausias 2018 metų darželis“ – 
Klaipėdos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Viešosios 
tvarkos tarnybos Prevencijos skyriaus 
ir Kelių policijos tarnybos konkursas 

R. Balnytė 
I. Mikniuvienė 

Balandis Konkursas  

5.13. Klaipėdos  ikimokyklinio ugdymo  
įstaigų tradicinė sveikatos ir sporto 
šventė prie jūros 

I. Mikniuvienė Gegužė  Sporto šventė  

5.14. „Šauniausias būsimasis pirmokas“ – 
Klaipėdos m. vaikų konkursas  

R. Kulevičienė Gegužė Konkursas  

5.15. „Šoku aš, dainuoji tu – 2018“ – 
respublikinis ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų dainos ir šokio konkursas 

V. Vasiliauskienė Spalis  Konkursas  

5.16. „Dainuoju su...(mokytoju, mama, 
tėčiu, draugais) – dainų festivalis 
Kretingos rajone 

V. Vasiliauskienė Gruodis  Festivalis   

5.17. „Mažas žmogutis“ – Klaipėdos miesto 
ir apskrities mažųjų dainorėlių ir 
šokėjėlių festivalis 

V. Vasiliauskienė Gruodis  Festivalis   

5.18. ES programa „Vaisių vartojimo 
skatinimas švietimo įstaigose“ 

L. Kaunienė 2018 m.  

5.19. ES programa „Pienas vaikams“ I. Mockuvienė 2018 m.  
 

5.4. sutelkti įstaigos bendruomenę  sveikatos ir saugios gyvensenos įgūdžių tvirtinimui 
Eil. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo Atsiskaitymo 



Nr. arba vykdytojas terminas forma 
1. užtikrinti  sveikos ir saugios 

gyvensenos įgyvendinimą 
   

1.1. įgyvendinti neformaliojo švietimo 
fizinio aktyvumo optimizavimo  
programą „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“  

I. Mikniuvienė 2018 m. Mokyklos 
tarybos 
posėdyje 

1.2. įgyvendinti neformaliojo vaikų 
švietimo saugios ir sveikos 
gyvensenos  programą „Sveikatos 
takeliu“  

I. Mikniuvienė  2018 m. Mokyklos 
tarybos 
posėdyje 

1.3. organizuoti  sveikatos dieneles  I. Mikniuvienė Kartą per 
savaitę 

Aptarimas  

1.4. organizuoti edukacines valandėles ir 
paskaitas sveikatinimo temomis 

   

1.4.1. „Kaip prižiūrėti dantukus“ – vaikų 
įgūdžių formavimas apie dantų 
priežiūrą 

R. Balnytė Vasaris 
   

Edukacinė 
valandėlė 

1.4.2. „Švarios rankos“ – praktinė paskaita, 
naudojant priemonę – miltelius  

R. Balnytė Balandis  Paskaita  

1.4.3. „Triukšmo įtaka sveikatai“ – praktinė 
paskaita, naudojant mokomąją 
priemonę „Triukšmo lygio 
šviesoforas“ 

R. Balnytė Birželis  Paskaita  

1.4.4. „Švarios rankytės“ – edukacinė 
valandėlė ankstyvojo amžiaus vaikams  

R. Balnytė Birželis  Edukacinė 
valandėlė  

11.5. Praktiniai užsiėmimai su 
„Stebuklingomis skarelėmis“ 
priešmokyklinio amžiaus grupėse 

R. Balnytė Rugsėjis  Praktinė 
valandėlė 

11.6. „Sveikas maistas“ – paskaita apie 
sveiką mitybą 

R. Balnytė Spalis  Paskaita  

1.5. Paruošti informacinius stendus ir 
lankstinukus vaikų sveikatinimo 
temomis tėvams 

   

1.5.1. „Saugus elgesys žiemą“ R. Balnytė Sausis   Informacija  
1.5.2. „Nepasiduokime gripo virusui“ R. Balnytė Vasaris   Informacija  
1.5.3. „Ką daryti jeigu įsisiurbė erkė“ R. Balnytė Kovas   Informacija  
1.5.4 „Psichoaktyvios medžiagos“ R. Balnytė Gegužė    Informacija  
1.5.5. „Atostogaukime saugiai“ R. Balnytė Birželis  Informacija  
1.5.6. „Sveika pėda – taisyklinga laikysena“ R. Balnytė Rugsėjis Informacija  
1.5.7. „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“ R. Balnytė Spalis  Informacija  
 
 5.5. siekti aktyvaus šeimos ir socialinių partnerių dalyvavimo įstaigos gyvenime ir ugdymo procese  
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. organizuoti bendradarbiavimą su 
tėvais 

   

1.1. bendri tėvų susirinkimai A. Jablonskienė Pagal 
poreikį 

Protokolai 

1.2. grupių tėvų susirinkimai A. Jablonskienė, 
grupių auklėtojos 

Rugsėjis Protokolai 

1.3. priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų V. Sabatauskienė Balandis, Susitikimai 



susitikimas su „Vyturio“ ir „P. 
Mašioto“ progimnazijų  mokyklos 
pradinių klasių mokytojais 

rugsėjis 
 

1.4. Klaipėdos PPT psichologų ir ugdytinių 
tėvų bei pedagogų susitikimai 

A. Jablonskienė Pagal 
poreikį   

Susitikimai   

2. skatinti aktyvų tėvų dalyvavimą 
ugdymo procese 

   

2.3. „Pempė atnešė naujieną“ – kūrybinė 
laboratorija (margučių dažymas)  su 
„Saulučių“ grupės tėvais 

A. Baužienė, 
I. Dargienė 

Kovas  Kūrybinė 
laboratorija 

2.4. „Mano pirmi žingsneliai darželyje“ – 
skaidrinis pristatymas apie 
„Skruzdėliukų“ grupės vaikų 
kasdieninę veiklą 

A. Kaniavaitė, 
R. Kazilienė 

Gegužė  Skaidrinis 
pranešimas  

2.5. „Keliaujame į gražią kalbą“ – 
skaidrinis pranešimas tėvams apie 
„Boružėlių“ grupėje įgyvendintą 
kalbos ugdymo projektą 

G. Petrošienė 
A. Kaniavaitė 

Gegužė  Skaidrinis 
pranešimas 

2.6. „Žaiskime ir muzikuokime“ – filmuota  
atvira muzikos valandėlė trimečių 
grupėse 

V. Vasiliauskienė Spalis  Atvira veikla 

2.7. „Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo 
svarba“ – pranešimas tėvams apie 
kalbos ugdymą 

A. Juodienė II pusmetis Pranešimas  

3. teikti individualią pagalbą tėvams 
ugdymo klausimais 

A. Jablonskienė Pagal 
poreikį 

Pokalbiai 

4. paruošti informacinius stendus V. Sabatauskienė Nuolat Paruošta 
informacija 

5. atnaujinti įstaigos internetinę svetainę V. Buikaitė 
V. Sabatauskienė 

Nuolat Paruošta 
informacija 

6. organizuoti bendradarbiavimą su 
socialiniais partneriais 

   

6.1. Klaipėdos miesto lopšeliais – 
darželiais: „Klevelis“, „Ąžuoliukas“,  
„Rūta“ 

A. Jablonskienė 
V. Sabatauskienė 

 Jungtinė 
veikla 

6.2. Klaipėdos miesto mokyklomis 
(„Vyturio“ ir Prano Mašioto 
progimnazijomis , Eduardo Balsio 
menų gimnazija) 

V. Sabatauskienė  Ataskaita 
mokytojų 
taryboje 

6.3. Klaipėdos mokslo įstaigomis - KU, 
KU TSI, KVK Pedagogikos fakultetu                       

A. Jablonskienė  Ataskaita 
mokytojų 
taryboje 

6.4. VŠĮ „Klaipėdos žingsnis“ A. Jablonskienė  Šokių 
treniruotės 

6.5. VŠĮ Klaipėdos krepšinio mokykla A. Jablonskienė  Treniruotės  
6.6. „Linksmas lagaminas“ A. Jablonskienė  Teatro 

pamokėlės 
6.7. PŠKC A. Jablonskienė, 

V. Sabatauskienė 
 Ataskaita 

mokytojų 
taryboje 

6.8.  PPT A. Jablonskienė  Ataskaita 
mokytojų 



taryboje 
6.9. Klaipėdos visuomenės sveikatos 

centru 
R. Balnytė  Ataskaita  

6.10. Klaipėdos miesto visuomenės 
sveikatos biuru 

R. Balnytė  Sveikatingu - 
mo renginiai  

 
 
 
5.6. modernizuoti materialinę bazę 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 
asmuo arba 
vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1. atlikti įstaigos patalpų remontą    
1.1. dviejų grupių rūbinių patalpas R. Gužauskienė Birželis- 

rugpjūtis 
Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

1.2. dviejų grupių žaidimų kambarių R. Gužauskienė Birželis- 
rugpjūtis 

Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

1.3. keturių grupių sanitarinių patalpų 
kapitalinis remontas 

R.Gužauskienė Birželis- 
rugpjūtis 

Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

2. įsigyti naujų technologijų    
2.1. kompiuterių R. Gužauskienė I ketvirtis Analizė 

direkciniame 
posėdyje 

2.2. naujų kompiuterinių programų R. Gužauskienė I ketvirtis Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

3. aprūpinti įstaigą ugdymo procesui 
reikalingomis priemonėmis 

R. Gužauskienė Nuolat Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

4. pagerinti ugdymo(si) aplinką ir sąlygas    
4.1. įrengti lauko sveikatingumo taką R. Balnytė III 

ketvirtis 
Ataskaita 
mokyklos 
taryboje 

4.2. įsigyti  baldus keturių grupių higieninėms 
patalpoms 

R. Gužauskienė II 
ketvirtis 

Ataskaita 
mokyklos 
taryboje 

4.3. įsigyti baldus minkšto inventoriaus 
sandėlyje 

R. Gužauskienė IV 
ketvirtis 

Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

4.4. įsigyti radiatorius keturioms grupėms R. Gužauskienė II 
ketvirtis 

Ataskaita 
mokyklos 
taryboje 

4.5. pakeisti šviestuvus R. Gužauskienė Pagal 
poreikį 

Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

4.6. atnaujinti lauko žaidimų aikšteles R. Gužauskienė Rugpjūtis  Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

4.7. pakeisti smėlį smėlio dėžėse R. Gužauskienė Gegužė   Ataskaita 



mokyklos 
taryboje 

4.8. atvežti juodžemio ir durpių želdiniams R. Gužauskienė Balandis    Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

4.9. įsigyti konvekcinę krosnį, mikrobangų 
krosnelę 

R. Gužauskienė I ketvirtis Analizė 
direkciniame 
posėdyje 

 
 
 
 
 
 

IV. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

           6.  įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai pokyčiai: 
          6.1. užtikrintas aukštos ugdymo kokybės įgyvendinimas; 
          6.2. atnaujinti ir susisteminti pagrindiniai įstaigos veiklos dokumentai; 
          6.3. sudarytos sąlygos vaikų sveikatinimo ugdymui; 
          6.4. įgyvendinti vaikų kūrybiškumo ir saviraiškos poreikiai; 
          6.5. skatinamas pedagogų kūrybiškumas ir profesinis tobulėjimas; 
          6.6. sustiprinti partnerystės ryšiai tarp įstaigos, šeimos ir socialinių partnerių; 
          6.7. atnaujinta įstaigos materialinė bazė. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 
pavaduotojas. 

8. Priežiūrą vykdys direktorius. 
9. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms. 
 
 

_______________________________________________________ 


