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Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-107, 19 punktu ir atsižvelgdama į 
mokyklos tarybos posėdžio 2018 m. sausio 16 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. V5-01): 

1. N u s t a t a u  2018 metų: 
1.1. prioritetą – įstaigos veiklos kokybės gerinimas, užtikrinant kiekvieno vaiko individualią 

ugdymo (si) pažangą.  
1.2. tikslą – plėtoti ir tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą; 
1.3. uždavinius: 
1.3.1. telkti įstaigos bendruomenės narius vaikų poreikių ir galimybių plėtojimui; 
1.3.2. tobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą, užtikrinant pedagogų ir tėvų 

veiklos dermę;  
1.3.3. skatinti gerosios darbo patirties sklaidą, plėtojant bendradarbiavimą su kolegomis ir 

socialiniais partneriais; 
2. T v i r t i n u : 
2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ 2017 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 

priedas); 
2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ 2018 metų veiklos planą (2 priedas); 
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Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Pakalnutė“ direktoriaus 2018 m. 
sausio 16 d. įsakymo Nr. V-03 
1 priedas 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAKALNUTĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

Įgyvendinant 2017 metų planą, buvo siekiama – užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo paslaugų 
kokybę ir prieinamumą. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškeltas 1 metų veiklos tikslas: 
užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų įgyvendinimą 
ir ugdymo tęstinumą. Prioritetas – padėti vaikui formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. 

Numatytos priemonės trijų uždavinių įgyvendinimui. Sėkmingai vykdytos pirmojo uždavinio – 
įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas sudaryti sąlygas kokybiškam 
vaiko ugdymui(si). Patvirtinta individualioji ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais žingsneliais 
link didelio kelio“. Grupės rengia ilgalaikius planus (mokslo metams), kurie detalizuojami 
trumpalaikiuose planuose, specialiųjų poreikių vaikai ugdomi pagal pritaikytas programas, 
suderintas vaiko gerovės komisijoje. 

Ugdymo aplinka atitinka vaikų amžių, prigimtinius poreikius: judėjimo, žaidimo, maitinimosi, 
poilsio, socializacijos visuomenėje. Tenkinti vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai, pažintiniai 
poreikiai, padėjo pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Ugdymo turinys 
orientuotas į aktyvų, patirtinį ugdymąsi. Patobulintas ugdymo turinio planavimas, įdiegtas naujas 
planavimo modelis, orientuotas į ugdymo(si) rezultatus, vaikų poreikius. Priešmokyklinėje grupėje 
įgyvendinta  lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa. Lopšelyje-darželyje suburtos ir 
sėkmingai plėtojo savo veiklą kūrybinės darbo grupės. 

Patvirtinta Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 2018-
2020 metų programa. Ugdymo programų įgyvendinimui įstaigoje įsigytos būtinos ugdymo (-si) 
priemonės, sukaupta daug metodinės medžiagos. Įstaigoje sėkmingai įgyvendinami tęstiniai 
edukaciniai projektai: Dalyvauta projektuose: „Žingsnis po žingsnio“, „Slavų vainikas“; 
neformaliojo vaikų švietimo kalbinio ugdymo programoje „Moki žodį – žinai kelią“; neformaliojo 
vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programoje; vykdomame Respublikiniame projekte 
„Sveika ir saugi gyvensena“ papildė ugdymo turinį naujomis veiklos formomis, užtikrino įstaigos 
tikslo ir uždavinių įgyvendinimą.  

Dalyvauta trumpalaikiuose projektuose: „Kultūra ir švietimas be sienų“; tėvų ir pedagogų 
projekte „Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos sutrikimų prevencijoje“; „Pienas vaikams“; 
„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“; dalyvaudami projekte „Let me introduce my country 
(postcard project)“ vykdome įstaigos projektą, skirtą Lietuvos atkūrimo šimtmečiui „Pristatau 
Lietuvą“. Uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė galimybę pagerinti ugdymo kokybę, plėtoti ir 
tobulinti mokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. Dalyvauta: miesto ketvirtų 
klasių matematikos ir gimtosios kalbos olimpiadoje; tarptautiniame matematikos konkurse 
„Kengūra“; miesto mokinių konkurse „Noriu viską žinoti“; 4 klasės respublikiniame testavime 
(matematika, skaitymas, rašymas, pasaulio pažinimas)  4 klasės mokinių testavimas TIMSS 2016 
(matematika, pasaulio pažinimas).  

Vaikai turėjo galimybę susitikti su kitų įstaigų vaikais, kartu kurti, varžytis, stebėti menines 
programas, spektaklius;  pedagogai dalijasi patirtimi, įgijo naujų kompetencijų renginiuose: kūno 
kultūros valandėlė „Trikrepšis“ su „Šaltinėlio“ mokykla-darželiu; tradicinė miesto sveikatos ir 
sporto šventė Giruliuose su tėvais; Naujametinis spektaklis „Naujametiniai stebuklai“ su Klaipėdos 
lopšeliu-darželiu „Du gaideliai“; „Klaipėda – miestas kuriame gyvenu“ su lopšeliu – darželiu 
„Dobiliukas“; Tarptautinis vaikų kūrybinės raiškos festivalis „Daktaras Aiskauda“ su Klaipėdos 
lopšeliu-darželiu „Žiburėlis“; Asociacijos „Slavų vainikas“ konferencija Vilniuje, Minske.  

Dalyvavimas tradiciniuose renginiuose: „Mūsų blynai patys skaniausi“; renginyje, skirtame 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti „Klaipėda – miestas kur aš gyvenu“; „Mylimai 
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mamytei“; „Pasakų šalyje. Svečiuose pas Kornėjų Čiukovskį“; „Margi margučiai“;atsisveikinimo su 
darželiu šventėje „Sveika, vasara!“; 4 klasės mokinių atsisveikinimo su pradine mokykla šventė; 
šventėje „Pirmasis skambutis“; „Rudens vakarojimai“; „Kalėdinė eglutė“ ugdė kūrybiškumą, 
skatino vaikų raidą, individualius poreikius bei gebėjimus, suteikė teigiamas emocijas, skatino 
saviraišką. Sudarytos sąlygos vaikams perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, papročius, 
tradicijas,  dorines, estetines nuostatas ir bendražmogiškų vertybių pagrindu ugdytis socialiai 
reikšmingus asmenybės bruožus.  

Vaikų pasiekimų vertinimas įgalino pamatuoti ugdytinių pažangą ir numatyti tolimesnius 
ugdymo(si) uždavinius. Siekta individualių vaiko gebėjimų ugdymo(si), sistemingai vertinant jo 
pasiekimus. Vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema atitinka tėvų lūkesčius, tėvai gerai 
atsiliepia apie ugdymo kokybės vertinimą jo vaiko atžvilgiu.. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
tikslai grindžiami ugdytinių poreikiais. Mokytojai įsivertina savo pedagoginę veiklą, ieško naujų 
metodų ir juos taiko.  

Siekta kryptingo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose: „Humanistinė pedagogika. 
Bendradarbiavimo su tėvais modelis“; „Pedagogo streso ir įtampos valdymas“. „Specialiosios 
pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo“ kursai; „Kaip liautis atidėlioti 
ir pradėti veikti?“; „Vaikų sveikata ir fizinio aktyvumo aktualijos“; „Ką turi žinoti ir kaip privalo 
elgtis ikimokyklinių įstaigų darbuotojas, kai jis įtaria, kad vaikas auga smurtinėje aplinkoje“; 
„Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems 
dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“; „Kvalifikacijos tobulinimo programa meninio 
ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“; 
:Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas. Į pagalbą auklėtojai planuojant ugdymo procesą“; 
„Vaikų cukrinis diabetas ir epilepsija. Kaip padėti vaikui sergančiam, lankančiam ikimokyklinio 
ugdymo įstaigą?“; „Darželio vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, matavimas ir fiksavimas“; 
„Garsų tarimo mokymo būdai“; „Visuminis kūrybiškas ugdymas ir kalbos sutrikimų prevencija 
ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje“; „Online session at Nicolae Balcescu“. 

Buvo įgyvendinamas antrasis uždavinys – užtikrinti šeiminio ir institucinio ugdymo dermę ir 
tęstinumą derinant ugdymo tikslus bei praktiką. Siekiant ugdymo šeimoje ir įstaigoje vientisumo, 
kurti partneriški vaiko tėvų (globėjų) ir lopšelio-darželio santykiai, organizuota pagalbos šeimai 
sistema. Siekiant išsiaiškinti uždavinio įgyvendinimo rezultatus – pedagogų ir tėvų veiklos dermę 
skatinant vaiko pasiekimų ir pažangos augimą; vaiko asmeninės raiškos poreikių tenkinimą; fizinės 
ir psichinės sveikatos stiprinimui šeimoje ir įstaigoje taikomas priemones, sėkmingo starto į 
mokyklą rodiklius, vykdytos pedagogų, tėvų apklausos, pokalbiai, tėvų anketinės apklausos, 
interviu, veiklos vertinimo ir įsivertinimo analizė: tėvų apklausos „Sveikatos stiprinimo procesų 
kokybė įstaigoje; nustatyti vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, individualūs gebėjimai; „Sveikos 
gyvensenos prevencija ugdymo įstaigoje“, „Mokyklos bendradarbiavimas su tėvais mokymo 
procese“; mokytojų apklausa „Mokyklos pagalba vaikui“; atliktas platusis ir giluminis veiklos 
įsivertinimas. Tėvai gauna informaciją, kuri pateikiama įvairiomis formomis: stendiniai pranešimai, 
susirinkimai, pramogos, šventės, tėvų dalyvavimas kasdieninėje veikloje, projektinėje veikloje.  

Tėvams parengti pranešimai apie sveiką maitinimąsi, vaikų dienos režimą; „Pedagogų ir tėvų 
partnerystė vaikų ugdyme“ Tarptautinė moters diena „Mylimai mamytei“. Tradicinė miesto 
sveikatos ir sporto šventė Giruliuose su tėvais; Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ renginys prie jūros „Žaidimų fiesta su šeima“; 
masinis bėgimas „Aš bėgu – 2017“. Padidėjo tėvų dalyvavimas įstaigos edukacinėje veikloje, 
sustiprėjo bendradarbiavimas ugdant vaiką; pagerinta, šeimos informavimo apie vaiką, procedūrų 
kokybė. išplėtotas edukacinis tėvų švietimas ir informacijos skleidimas, efektyviai panaudojant 
IKT; pagerinta, šeimos informavimo apie vaiką, procedūrų kokybė. Uždavinio įgyvendinimo 
priemonės sudarė galimybę pagerinti ugdymo kokybę, plėtoti ir tobulinti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. Kryptingas tėvų bendradarbiavimas su mokytojais 
padeda vaikui ir šeimai pasirengti mokymuisi mokykloje. Ugdymo procesas tenkina vaikų poreikius 
ir tėvų lūkesčius. 
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Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 132 ugdytiniams – 
2 ankstyvojo amžiaus, 4 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse. Teikta 
būtina ir savalaikė pedagoginė, logopedinė pagalba vaikui, šeimai. Mokesčio už maitinimą 50% 
lengvata taikyta: 12 vaikų. 2017 m. logopedo pagalba buvo teikta 48 vaikams. Kalba ištaisyta – 20 
vaikų, kalba dalinai ištaisyta –27, 1 ugdytinis išvyko. 

Gerų rezultatų pasiekta įgyvendinant trečiąjį uždavinį – sudaryti sąlygas vaikui sveiką ir 
saugią vaikų ugdymosi aplinką, suteikti galimybę specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams 
gauti poreikius atitinkantį ugdymą ir būtiną pagalbą. Ištirtas specialiosios pedagoginės ir 
psichologinės pagalbos paslaugų poreikis, išanalizuoti rezultatai. Organizuoti 7 posėdžiai, kuriuose 
aptartos įvairios poveikio priemonės: dėl vaikų pasiekimų ir sunkumų įvertinimo; dėl pritaikytų 
programų; dėl pagalbos vaikams ir jų tėvams suteikimo, kiti einamieji klausimai. Kūno kultūros 
pedagogas teikė pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, organizavo ir vykdė 
korekcinį procesą. Buvo teikiamos individualios konsultacijos pedagogams, informacija apie vaikų 
ugdymosi pažangą ir pasiekimus; konsultacijos apie vaikų kalbos ugdymą; buvo demonstruojamas 
darbas su vaikais, skiriamos logopedinės užduotys namuose. Skaitytas pranešimas tėvams 
„Logopedo pagalba 5-7 m. vaikams“. Pravesta tėvų apklausa vaiko kalbos raidos klausimais. 
Teikiama specialistų pagalba: logopedas - teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir 
komunikacijos sutrikimų; padeda vaikams šalinti ar sušvelninti kalbėjimo, garso tarimo, balso ir 
komunikacijos sutrikimus. Pedagogai susipažino su darbo su spec.poreikių vaikais specifika; su 
vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimais, jų priežastimis, numatomu korekciniu darbu; išmoko parengti 
pritaikytas programas, vertinimo kriterijus; susipažino su priemonių, metodų pritaikymu; 
dokumentų tvarkymu bei PPT išvadomis ir rekomendacijomis tolimesniam vaiko ugdymui. 
Dalyvauta nacionalinio lygio „Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 
kvalifikacijos tobulinimo“ kursuose. PPT teikė efektyvią pagalbą sutrikimų turintiems vaikams bei 
konsultavo jų tėvelius. 

 Konsultavimasis su Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuru, 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos specialistais, 
Klaipėdos miesto pedagogine psichologine tarnyba, Klaipėdos universiteto Vaikystės pedagogikos 
katedros dėstytojais ir kitomis institucijomis tobulino darbą su vaikais, turinčiais spec.poreikių. 
Seminaras „Humanistinė pedagogika. Bendradarbiavimo su tėvais modelis“; „Pedagogo streso ir 
įtampos valdymas“. Pravestas prevencinis švietimas ir konsultacijos grupių pedagogams, 
nagrinėjami probleminiai atvejai. Dalyvauta projektuose: „Gerumo širdis“; tarptautiniuose 
projektuose „Gyvenkime draugiškai“ – Let me introduce to my amazing country; „Vaiko kelias į 
gražią kalbą“. Šios programos mokė vaikus prisiimti atsakomybę už savo elgesį, padėti kitiems, 
įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias, mokėsi spręsti problemas. 
Ekskursijos: „Būk mano draugas“ (apsilankymas gyvūnų globos namuose); valstybės sienos 
apsaugos tarnyboje Palangoje (vaikai susipažino su kinologo profesija). Nuolat organizuojamos 
saugios ir palankios vaikų sveikatai įstaigos aplinkos kūrimas, ugdomi sveikos ir saugios 
gyvensenos bei saugaus judėjimo įgūdžiai (kūno kultūros užsiėmimai, sveikos ir saugios 
gyvensenos projektai, sveikatingumo dienos ir pan.), vykdoma ligų, traumų ir jų rizikos veiksnių 
profilaktika, reikalui esant ugdytiniui suteikiama pirmoji pagalba.  

Didintas įstaigos patrauklumas, gerintas jos įvaizdis. Įgyvendinant uždavinį buvo stiprinamas 
bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, miesto bendruomene. Užtikrinta sveika, saugi ugdymo 
aplinka, formuojamas teigiamas sveiko gyvenimo būdas, jis propaguojamas, pritaikomi aktyvūs 
sveikatos ugdymo metodai ir būdai, vykdyti tyrimai ir organizuotos mokomosios ir pažintinės 
išvykos. 

Vaikų sveikata buvo stiprinama sporto renginiuose: 5-7 metų vaikams „Mažųjų vilties bėgimas“; 
Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų tradicinė sveikatos ir sporto šventėje „Auskim, vaikai, 
žaidimus“; kūno kultūros valandėlėje „Trikrepšis“;vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Daktaras 
Aiskauda“;  netradicinėje sporto valandėlėje 6-7 metų vaikams „Mums patinka salės ritulys“ 
(renginiui vadovavo Klaipėdos sporto mokyklos treneriai; krepšinio turnyre „Kalėdų senelio 
prizas“; sveikatos ir kūno kultūros pažintinėje veikloje „Pažink savo kūną“, „Nuotykiai saloje“; 
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darželio mankštoje „Pavasarį smagu sportuoti visiems kartu“; per sveikatos ir sporto savaitę. 
Dalyvaudami projekte „Keliaukime į sveikatos šalį“ vaikai įgijo žinių, higieninių įgūdžių sveikatos 
valandėlėse: „Vaisių ir daržovių nauda“, „Saugokime akis“, „Vanduo – gyvybės šaltinis“, „Kaip 
valyti dantukus?“.  

Ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų 
lūkesčiai. Siekiant vykdyti vadybinę ir metodinę pagalbą bei gerinti ugdymo proceso organizavimą 
pravesti posėdžiai, susirinkimai tėvams ir įstaigos bendruomenei. Informacija apie įstaigos veiklą 
nuolat talpinama ir atnaujinama internetinėje svetainėje, socialiniame tinklapyje Facebook. 

Siekiant užtikrinti įstaigos veiklos veiksmingą darbą, savalaikiai buvo suteiktos paslaugos: 
maitinimas organizuotas pagal valgiaraštį, suderintą su Visuomenės sveikatos centru, vykdyti 
viešieji pirkimai, organizuota darbuotojų sveikatos patikros kontrolė, darbuotojų saugos darbe ir 
priešgaisrinės saugos instruktavimai. Du kartus per metus vyko aplinkos, mokinio krepšelio ir 
specialiosios programos lėšų tikslingo panaudojimo analizavimas. 

2017 m. analizuota įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklė, užtikrintas jų optimalus valdymas 
ir naudojimas. Leisti įsakymai ir kontroliuotas jų vykdymas. Lopšelio-darželio „Pakalnutė“ veikla 
finansuojama iš Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo krepšelio lėšų, spec. programos lėšų, rėmėjų lėšų bei kitų fondų lėšų. 

Sąmatoje numatytas lėšos panaudotos tikslingai. Ugdytiniai aprūpinti naujais žaislais bei 
metodinėmis priemonėmis už 6,285 Eur. Siekiant sudaryti sąlygas sveikatai, palankiai mitybai bei 
geriausiai maisto saugai ir kokybei užtikrinti atliktas kosmetinis virtuvės remontas bei sumontuota 
nauja plautuvė už 435,50 Eur, atnaujintas virtuvės inventorius už 525,00 Eur. Įsigyti 7 pakabinami 
reklaminiai stendai B2 aliumininiais rėmais už 325,15 Eur. Vykdant „Vietų skaičiaus didinimo 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ programą 1-os klasės patalpos pertvarkytos į darželio grupę. Šiam 
tikslui įgyvendinti iš savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 22,200 Eur: patalpų ir sanitarinių 
mazgų remontui buvo panaudota – 18,600 Eur; naujų baldų įsigijimui – 2,600 Eur; patalynės 
atnaujinimui – 1,000 Eur. Darželio bei 2-ose lopšelio grupėse buvo atnaujintos lovytės už 5,000 
Eur. Lauko teritorijoje įrengti daugiafunkciniai įrenginiai už 4,300 Eur. Atliktas sporto salės 
remontas bei patiesta itin saugi grindų danga. Panaudota – 1,468 Eur.  

Pasinaudojant fizinių asmenų 2% pajamų mokesčio finansine parama, teritorijos kieme pastatyti 
įrenginiai vaikams, atnaujintos lauko žaidimų aikštelės įrenginiais: spyruokliuku „Dviratis“; 
spyruoklinėmis sūpynėmis „Ančiukas“; spyruokliuku „Ežiukas“; sūpuoklėmis Temidė 2016“; 
vaikišku nameliu „Lukas“; įsigyta žaidimų aikštelė „Garvežiukas“ bei žaidimų aikštelė „Giedrius“; 
karstyklės „Noreikiškės“; čiuožykla“. Visi įrenginiai yra sertifikuoti, atitinka Lietuvos higienos 
normas HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“. 

2017 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG analizę 
Stiprybės Silpnybės 

1. Išorinių aplinkų panaudojimas edukaciniame 
procese. 

1. Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos 
lėšos 

2.Dirba aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos 
pedagogai 

2. Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, savivertė 

3. Sistemingas įstaigos veiklos įsivertinimas – 
veiksmingas problemų sprendimas 

3.Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo stoka 
vertinant vaiko pasiekimus ir pažangą 

4.Šiuolaikinių informacinių technologijų 
taikymas ugdymo procese. 

4. Nesaugi lauko teritorija (takelių plytelės) 

Galimybės Grėsmės 
1. PPT paslaugų prieinamumas specialiųjų 
ugdymosi poreikių ir emocinių elgesio sutrikimų 
turintiems vaikams. 

1. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais 
skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata 

2. Tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas 2. Nemažėjanti gyventojų emigracija, didelis tėvų 
užimtumas. 

3. Dalyvavimas šalies projektuose  
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Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ veiklos planas 2018 metams, parengtas atsižvelgus į 
strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama, 
įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 
kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

2018 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ administracija, 
pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 
ugdytiniai ir jų tėvai. 
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Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Pakalnutė“ direktoriaus 2018 m. 
sausio 16 d. įsakymo Nr. V-03 
2 priedas 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAKALNUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Pastabos 

1. Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas 

1.1. 

Savivaldybės biudžeto (SB) ir mokinio 
krepšelio (MK),  įmokų už paslaugas 
(SP), patalpų paslaugos, paramos lėšų 
tikslingas paskirstymas ir veiksmingas 
panaudojimas edukacinių aplinkų 
atnaujinimui, kūrimui  

N.Griško 
Kartą per 
ketvirtį 

Aptarta 
įstaigos, 
taryboje 

1.2. 

Įstaigos veiklos funkcionavimo 
užtikrinimas: šildymas, elektra, ryšiai, 
vandentiekis, kanalizacija, ilgalaikio ir 
trumpalaikio  
materialinio turto remontas ir kt. 

N.Griško 
L.Jarovik 

Per metus  

1.3. Viešieji pirkimai 
N.Griško 
T.Kuznecova 

Pagal poreikį  

1.4. 
Finansų kotrolė (stebėsena, klausimynai, 
ataskaitos) 

N.Griško 
L.Jarovik 

Sausis, 
vasaris, 
pagal poreikį 

 

1.5. Švietimo stebėsena (rodikliai) 
N.Griško 
L.Jarovik 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Aptarta 
mokytojų 
taryboje 

1.6. Kūrybinių ir darbo grupių veikla 
N.Griško 
L.Jarovik 

Pagal planą 
Aptarta 
mokytojų 
taryboje 

1.7. Kvalifikacijos tobulinimas  L.Jarovik 
Pagal PŠKC, 
KU TSI 
planus 

Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

1.8. 
Organizuoti vaikų maitinimą, nemokamą 
maitinimą 

N. Griško Nuolat 
Aptarta 
įstaigos, 
taryboje 

1.9. 
Priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių 
komplektavimas 

N. Griško 
L. Jarovik 

Gegužė-
rugsėjis 

 

1.10. Atnaujinti ugdytinių registrą L. Jarovik 
rugsėjis-
birželis 

Išrašai 
išsiųsti į 
Švietimo 
skyrių 

1.11. Atnaujinti pedagogų registrą L. Jarovik 
rugsėjis-
birželis 

Išrašai 
išsiųsti į 
ŠVIS 

1.12. 
Aplinkos formavimas remiantis higienos 
normomis 

N. Griško 
L. Jarovik 
T. Kuznecova 
Įstaigos 
bendruomenė  

Rugpjūtis 
Direkcinia
me 
posėdyje 
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1.13. 
Visuomenės sveikatos centro specialisto 
planas  

Aurelija 
Juknevičienė 

Sausio 
Užpildyta 
nustatyta 
forma 

1.14. 
Organizuoti darbuotojų sveikatos 
patikrinimą 

N.Griško Nuolat 
Sudarytos 
sutartys su 
PSPC 

1.15. Internetinės svetainės atnaujinimas 
N. Griško 
L. Jarovik 

Nuolat  

Informacija 
pateikiama 
įstaigos 
interneto 
svetainėje 

1.16. 
Pedagoginių darbuotojų tarifikacija, etatų 
sąrašai 

N. Griško 
L. Jarovik 

Rugsėjis, 
sausis 

Aptarta 
įstaigos, 
taryboje 
 

1.17. Įstaigos 2018 metų veiklos planas N. Griško Sausis 

Aptarta 
įstaigos, 
Mokytojų 
tarybose 

1.18. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2018-2020 metų programa 

L. Jarovik Sausis 

Įstaigos, 
darbo 
tarybose, 
atestacijos 
komisijoje 

1.19. 

Dokumentų kokybės nustatymas: 
dienynai, logopedo veiklos planas, 
priešmokyklinio ir ikimokyklinio 
ugdymo grupių veiklos planai 

N. Griško 
L. Jarovik 

Rugsėjis, 
sausis, 
gegužė 

Auklėtojų 
pasitarimos
e 

1.20. Kolektyvinės darbo sutarties koregavimas 
N. Griško 
Jelena Čiupalova 

 
Darbo 
taryboje 

1.21. 
Koreguoti, atnaujinti ir tobulinti  įstaigos 
veiklą reglamentuojančias tvarkas, 
veiklos priežiūros, kontrolės dokumentus.  

N. Griško  
Įstaigos, 
Darbo 
tarybose 

2. Ugdymo proceso organizavimas 

2.1. 
Atvirų veiklų įvairaus amžiaus 
grupėse  koordinavimas 

L.Jarovik 
Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

2.1.1 
1-3 metų vaikų smulkiosios motorikos ir 
sensorikos lavinimas 

 T.Aldakuškina, 
T.Vorotnikova,  
E.Fiodorova 

Balandis 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.2. 
Metodinių priemonių sakytinei ir 
rašytinei kalbai ugdyti panaudojimas 
priešmokyklinėse grupėse 

T.Skaisgirienė  
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.3. 
Pažinimo kompetencijos ugdymas 
vyresniojoje grupėje 

N.Podolskaja 
Spalis, 
lapkritis 

Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.4 
Kūrybiškumo ugdymo galimybės 
muzikinėje veikloje jaunesniajame 
amžiuje 

O.Kolmykova, 
J.Aleksandrova 

 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.5. Atvirų durų savaitė  L.Jarovik 
Balandis, 
lapkritis 

Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 
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2.2. 
Ilgalaikių ir trumpalaikių projektų 
įgyvendinimas  

   

2.2.1. 
Tęsiamas dalyvavimas projekte 
„Žingsnis po žingsnio“ 

N. Griško 
L. Jarovik 
Č. Lebedeva 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.2. Projektas „Mama – auklėtoja“ 
Č.Lebedeva, 
N.Podolskaja 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

 

2.2.3. 
Tęsiamas dalyvavimas projekte „Slavų 
vainikas“ 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

 

2.2.4. 
Respublikinio projekto „Sveika ir saugi 
gyvensena“ vykdymas 

L. Jarovik 
J. Čiupalova 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.5. 
Tarptautinis tėvų ir pedagogų projektas 
„Alternatyvūs ir kūrybiški metodai 
kalbos sutrikimų prevencijoje“ 

M.Zdorovets, 
T.Aldakuchkina, 
J.Aleksandrova 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.6. 
Dalyvavimas programoje „Pienas 
vaikams“ 

N.Griško 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.7. 
Dalyvavimas programoje „Vaisių 
vartojimo skatinimas mokyklose“ 

N.Griško 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.3. 
Dalyvavimas miesto, respublikos ir 
tarptautinėje švietimo veikloje 

   

2.3.1. Mažųjų skaitovų konkursas  Z.Platakyte Kovas   

2.3.2. 
Projektas „100 mano gerų darbelių 
Lietuvai“ Klaipėdos l/d „Berželis“ 
(Gintarėliai) 

 
Sausis - 
vasaris 

 

2.3.3. 
Projektas „Let me introduce my amažing 
country“ (gint) 

I.Grinčenko Visus metus   

2.3.4. 
Rajoniniai, respublikiniai piešinių 
konkursai  

L.Jarovik, 
pedagogai 

Pagal 
pakvietimus, 
atsiųstus 
nuostatus 

 

2.3.5. 
Projektas „Žemę aš apglėbsiu ir labai 
mylėsiu“ 
Vilniaus Riešės vaikų darželis  

I.Grinčenko Vasaris   

2.3.6. 
Tarptautinis projektas,,Pasakyk 
pasauliui labas“ (Slovėnija, Kroatija) 

I.Grinčenko   

2.4. Edukacinės pažintinės veiklos, išvykos L.Jarovik   

2.4.1. Supažindinimas su tėvų darbovietėmis 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

Pagal grupių 
ugdymo planą  

2.4.2. Klaipėdos miesto istorinės vietos 
Pedagoginiai 
darbuotojai 
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2.4.3. Klaipėdos dramos teatras 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

  

2.4.4. Ventės Ragas ,,Paukščių žiedavimas“ 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

  

2.4.5. KU botanikos sodas 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

  

2.4.6. Mini zoo sodas, žirgynas 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

  

2.4.7. P.Domšaičio Meno pažinimo centras 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

  

2.4.8. Išvyka į Jūrų muziejų 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

  

2.5. 
Tradicinių (netradicinių) renginių  
organizavimas 

A. Saveljeva 
O. Kolmykova 
Visi pedagogai 

  

2.5.1. Tradiciniai renginiai:    

2.5.1.1. Kalėdų džiaugsmai 
A. Saveljeva 
O. Kolmykova 
Visi pedagogai 

Vasaris  

2.5.1.2. 

Renginys Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienai paminėti „Su 100-uoju 
gimtadieniu, Lietuva“ 

Z. Platakytė 
V.Dolbijeva 

Vasaris  

2.5.1.3. 
Viktorina priešmokyklinėse grupėse „Ką 
žinai apie Lietuvą“ 

Z. Platakytė 
 

Vasaris  

2.5.1.4. 
Užgavėnės „Mūsų blynai patys 
skaniausi, o muzika garsiausia“ 

A.Saveljeva, 
grupių  pedagogai 

Vasaris   

2.5.1.5. Velykos „Margi margučiai“ 
O. Kolmykova 
Visi pedagogai 

Kovas  
balandis 

 

2.5.1.6. Lėlių teatras „Blynai ir garstyčios“  T.Kolomažnikova Vasaris   

2.5.1.7. Mažųjų vėlykėlės: „Pilaitė“ 1,2 gr. 
T.Kolomažnikova           
J.Aleksandrova 

Balandis   

2.5.1.8. Mamos diena „Mylimai mamytei“ 
O. Kolmykova 
A. Saveljeva 
Visi pedagogai 

Kovas, 
balandis 

 

2.5.1.9. 

Muzikinė pasaka „Vilkas ir septyni 
ožiukai“, renginys skirtas mamoms 
(spindul) 

N.Podolskaja, 
Č.Lebedeva 

Kovas   

2.5.1.10. Knygų savaitė L.Jarovik Balandis   

2.5.1.11. 

Priešmokyklinės grupės ugdytinių 
atsisveikinimo su darželiu šventė 
„Sveika, vasara!“ 

O. Kolmykova 
A. Saveljeva 
L. Gorbatova 
T. Skaisgirienė         
V.Dolbijeva             
M.Kruteliova 

Gegužė  

2.5.1.12. Rudens vakarojimai: ,,Rudens spalvos“ 
A. Saveljeva 
O. Kolmykova 
grupių pedagogai 

Spalis  

2.5.1.13. Kalėdų šerkšnotosios šventės 
A. Saveljeva 
O. Kolmykova 
grupių pedagogai 

Gruodis  
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2.5.2. 
Sveikos ir saugios gyvensenos 
programos įgyvendinimas 

L.Jarovik 
J.Čiupalova 

Visus metus, 
Pagal 
numatytą 
planą 

 

2.5.2.1. 
Muzikinė sporto šventė 3-7 metų 
vaikams „Žiemos nuotykiai“. 

.Čiupalova. 
L.Gorbatova, 
T.Kalinevič,  
A.Pantelejeva, 
V.Dolbijeva 

Sausis   

2.5.2.2. 
Edukacinė pažintinė veikla: „Ką 
turėčiau žinoti, kad būčiau saugus?“.  

J.Čiupalova. 
L.Gorbatova, 
T.Kalinevič,  
A.Pantelejeva, 
V.Dolbijeva 

Vasaris   

2.5.2.3. 
Sveikatos ir sporto pramoga su tėvais 4-
5 metų vaikams. 

J.Čiupalova, 
Č.Lebedeva, 
N.Podolskaja 

Kovas   

2.5.2.4. 

Judrieji ir sportiniai žaidimai 
netradicinėje aplinkoje: „Kar Kar 
nuotykių parkas“.  

J.Čiupalova, 
T.Kalinevič, 
L.Gorbatova, visų 
grupių pedagogai 

Balandis   

2.5.2.5. 
Darželio mankšta „Pavasarį smagu 
sportuoti visiems kartu“ 

J. Čiupalova 
ikimokyklinių ir 
priešmokyklinių 
grupių auklėtojos 

Gegužė  

2.5.2.6. 

Tradicinė sveikatos ir sporto šventė prie 
jūros „Su vaikyste ant bangos“ 5-6 metų 
vaikams. 

Čiupalova, 
I.Grinčenko 

Gegužė   

2.5.2.7. 
Sveikatos ir sporto šventė įstaigos 
teritorijoje. Dalyvauja 2-3 metų vaikai. 

J.Čiupalova, 
M.Kuznecova 

Birželis   

2.5.2.8. Tradicinis kalėdinis krepšinio turnyras J.Čiupalova Gruodis   

2.6. 
Parodos, konkursai -mieste, 
respublikoje 

L.Jarovik                 
I.Grinčenko               

Pagal 
pakvietimus, 
atsiųstus 
nuostatus 

 

2.6.1. 
Paroda „Mano miesto Kalėdų eglutės 
žaisliukas“ Klaipėdos Tauralaukio 
progimnazija  

Pedagoginiai 
darbuotojai   

2.6.2. 
Paroda „Yra tokia šalis“ Klaipėdos l/d 
„Vyturėlis“  

Pedagoginiai 
darbuotojai   

2.6.3. Piešinių konkursas „Mano Lietuva“  
Pedagoginiai 
darbuotojai   

2.7. Pedagoginės priežiūros vykdymas: 

2.7.1. 
Kultūrinių-edukacinių renginių 
organizavimas įstaigoje  

L.Jarovik Visus metus  

2.7.2. 
Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo 
formos ir būdai padedantys  atskleisti 
vaiko pastangas, jo daromą pažangą 

L.Jarovik 
Spalis 
Gegužė 
 

 

2.7.3. 
Sveikos gyvensenos įpročių ir įgūdžių 
formavimas kasdieninėje vaiko veikloje 

L.Jarovik 
Kovas 
Lapkritis 

 

2.7.4. 
Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos 
tobulinimo savianalizė 

L.Jarovik Gruodis  
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2.7.5. 

Ketinančių kelti kvalifikacinę kategoriją 
ugdomosios veiklos stebėjimas 
(I.Grinčenko, N,Podolskaja, 
J.Aleksandrova) 

L.Jarovik Pagal planą  

2.7.6. 
Ugdomosios veiklos planavimo ir 
organizavimo kokybė  

L.Jarovik 
Sausis, 
rugsėjis 

 

2.7.7. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 
ugdymosi pažanga 

L.Jarovik Gegužė  

2.8. Tiriamoji analitinė veikla 

2.8.1. 

Tėvų apklausa „Priešmokyklinio ir 
ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos 
gyvensenos įgūdžių formavimas 
šeimoje“ 

L. Jarovik 
J. Čiupalova 

Gegužė 
Mokytojų 
taryboje 

2.8.2. 
Pedagogų apklausa „Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų įgyta muzikinė 
kompetencija“ 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
grupių pedagogai 

Gegužė, 
spalis 

Mokytojų 
taryboje 

2.8.3. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos 
mokyklai vertinimas 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
L. Gorbatova 
V.Dolbijeva 

Gegužė 
Mokytojų 
taryboje 

2.8.4. 
Ugdytinių, turinčių mokymosi sunkumų, 
individualių gebėjimų nustatymas 

M. Zdorovets Rugsėjis 
Mokytojų 
taryboje 

2.8.5. 
Tėvų ir pedagogų apklausos „Mokytojų 
ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko 
pasiekimus ir juos vertinant“ 

N. Griško 
L. Jarovik 
Z.Platakytė  

Gegužė 

Mokytojų 
taryboje, 
Mokyklos 
taryboje 

2.8.6. Veiklos platusis įsivertinimas N. Griško Lapkritis  
Mokytojų 
taryboje 

2.8.7. Veiklos giluminis įsivertinimas  
Vasaris-
birželis 

Mokytojų 
taryboje, 
įstaigos 
taryboje 

2.9. Metodinės veiklos vykdymas: 

2.9.1. 
Vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatų 
panaudojimas ugdymo procesui tobulinti 

L.Jarovik, 
pedagogai 

Vasaris  

2.9.2. 
Pedagogų darbo metodai vaikų ugdyme, 
atsižvelgiant į jų individualius 
gebėjimus 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Pagal 
nustatytus 
terminus  

 

2.9.3. 
Žaidimų įtaka socialinei ir emocinei 
vaikų raidai 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Balandis 
 

 

2.9.4. 

Šiuolaikiškos grupės aplinkos kūrimas, 
inovatyvios ugdymo priemonės, 
informacinės technologijos, skatinančios 
vaikų kūrybiškumą 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Spalis  

2.9.5. 
Išklausytų kvalifikacinių seminarų, 
konferencijų pozityviosios darbo 
patirties pristatymas 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Per metus, 
pagal PŠKC, 
KU TSI 
planus 

 

2.9.6. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių auklėtojų metodinės 
veiklos plano įgyvendinimas 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Pagal plane 
numatytus 
terminus 
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2.9.7. 
Bendravimo formų tarp pedagogų ir 
tėvelių paieškos 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Gegužė  

3. Vaiko gerovės komisijos veikla: 

3.1. 
Bendradarbiavimas su įstaigos 
savivaldos institucijomis, specialistais 
vaiko gerovės klausimais  

N. Griško 
L. Jarovik 
M. Zdorovets 

Nuolat 
Mokytojų 
taryboje 

3.2. 
VGK veiklos plano 2017-2018 m.m 
aptarimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
M. Zdorovets 

Rugsėjis 
Mokytojų 
taryboje 

3.3. 
Ugdytinių, turinčių emocinių ir elgesio 
problemų aptarimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
M. Zdorovets 

Po 1 
pusmečio ir 
mokslo metų 
pabaigoje 

Mokytojų 
taryboje 

3.4. 

Konsultacijos: tėvams (globėjams, 
rūpintojams)  vaikų ugdymo 
organizavimo, elgesio, saugumo 
užtikrinimo ir kitais aktualiais 
klausimais 

Visus metus  M.Zdorovets 
VGK 
posėdyje 

3.5. 
2 – 3 metų vaikų tėvų anketavimas vaiko 
kalbos raidos klausimais 

Visus metus M.Zdorovets 
VGK 
posėdyje 

3.6. 
Rekomendacijų, su vaikais dirbančiam 
pedagogui, teikimas. 

Visus metus M.Zdorovets 
VGK 
posėdyje 

3.7. 
Veiksmo savaitė „Be patyčių“, 
„Draugystės knyga“ 

L.Jarovik 
pedagogai 

Kovo 19-25 
d. 

 

3.8. Prevencinių priemonių organizavimas    

3.8.1. 
Prevencinis švietimas ir konsultacijos 
grupių pedagogams, vaikams, tėvams. 

Per metus VGK nariai  

3.8.2. 
Probleminių atvejų analizė. Darbas su 
vaikais, turinčiais elgesio problemas. 

Pagal poreikį VGK nariai  

3.8.3. 
Informacinės medžiagos apie vaikų 
ugdymą tėvams rengimas (individualios 
konsultacijos). 

Konkrečiais 
atvejais 

VGK nariai, 
grupių 
pedagogai 

 

3.8.4. 
Aktualios informacijos, gerosios 
patirties sklaida, dalijimasis informacija, 
medžiaga iš seminarų, konferencijų ir kt.  

Per metus VGK nariai  

3.8.5. 
Dalyvavimas projekte  „Gerumo širdis“: 
pokalbiai, diskusijos, edukaciniai 
renginiai, ekskursijos. 

Kiekvieną 
pirmadienį 

7-os 
priešmokykli
nės grupės 
pedagogai 

 

3.8.6. 
Sveikatingumo ugdymo projektas 
„Keliaukime į sveikatos šalį“.  

Per metus 
Priešmokykli
nių grupių 
pedagogai 

 

3.8.7. 

Alkoholio, tabako ir kt. psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos programa. Vaikų žalingų 
įpročių prevencija. 

Per metus 

Priešmokykli
nių grupių 
pedagogai, 
Visuomenės 
sveikatos 
specialistas 
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3.8.8. 
Savaitė be patyčių. Pokalbiai, diskusijos, 
edukacinių filmų demonstravimas. 

Lapkritis 

Ikimokyklini
ų ir 
priešmokykli
nių grupių 
pedagogai 

 

3.8.9. 
Dalyvavimas tarptautiniame projekte 
„Gyvenkime draugiškai”: “Let me 
introduce to my amazing country”. 

Per metus 
Ikimokyklini
ų grupių 
pedagogai. 

 

3.8.10. 
Edukacinės valandėlės vaikams:,,Saugūs 
namai“, ,,Atsargiai elkis su vaistais“ 

Per metus 
Pagal grupių 
planus 

 

3.8.11. 

Atmintinių apie žalingų įpročių 
prevenciją parengimas ,,Triukšmo 
keliamas pavojus“, ,,Rūkymo žala vaiko 
sveikatai“ 

Rugsėjis  
Aurelija 
Juknevičienė 

 

4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

4.1. 
Mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 
institucijomis (PŠKC, KUTSI) 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

4.2. 
Klaipėdos miesto Savivaldybės Tautinių 
kultūrų centras 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

4.3. 
Respublikinėmis asociacijomis („Slavų 
vainikas“, „Sveikatos želmenėliai) 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

5. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas: 

5.1. 
Šeimos įtaka formuojant vaiko sveikos 
gyvensenos vertybines nuostatas 

   

5.2. 
Grupių teminių tėvų susirinkimų 
organizavimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
Grupių, klasių 
pedagogai 

Pagal grupių 
planus 

Mokytojų 
taryboje 

5.3. Bendri susirinkimai N. Griško   

5.4. 
Darželio partnerystė ugdant sveiką ir 
aktyvų vaiką, pasirengusį lankyti 
mokyklą 

N. Griško Pagal planą  

6. Įstaigos tarybos veikla: 

6.1. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2018-2020 m. programos 
suderinimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
T. Kalinevič 

Sausis 
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.2. 

1. Įstaigos tarybos 2017 m. veiklos 
ataskaitos aptarimas 
2. Įstaigos 2018 metų veiklos plano 
pristatymas (dėl pritarimo) 
4.Vadovo veiklos ataskaita 
5. Paramos lėšų (2%) panaudojimas 
2018 metais 

N. Griško 
T. Kalinevič 

Vasaris 
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.3. 
1.Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu 
2.Atostogų grafiko aptarimas 

N. Griško 
T. Kalinevič 

Vasaris 
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo3Mz56MDYAhUoJcAKHfWYC80QtwIIJjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKKzSUNTnc3A&usg=AOvVaw3JcbBiBOlgyWG8kzI3AoTW
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjo3Mz56MDYAhUoJcAKHfWYC80QtwIIJjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKKzSUNTnc3A&usg=AOvVaw3JcbBiBOlgyWG8kzI3AoTW
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6.4. 

1.Grupių komplektavimo 2018-2019 m. 
m. aptarimas. 
2.Vidaus įsivertinimo rezultatai.  
3.Darbuotojų pozityvaus 
bendravimo aspektai. 

N.Griško 
T. Kalinevič 

Birželis 
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.5. 

1.Tinkamų sąlygų, vaiko sveikatos 
stiprinimui ir 
palaikymui, kūrimas 
2.Pedagoginių darbuotojų tarifikaciją, 
etatų sąrašai 

N. Griško 
L. Jarovik 

Rugsėjis, 
sausis 

Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.6. 

1.Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 
2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita 
2.Įstaigos tarybos 2018 metų veiklos 
ataskaita ir 2019 metų darbo plano 
sudarymas 

N. Griško 
T. Kalinevič 

Gruodis 
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.7. 

1. Veiklos gairių 2019 metams projekto 
svarstymas. 
2. Įstaigos mokytojų ir 
pagalbos mokiniui specialistų 2018-
2020  metų atestacijos svarstymas ir 
pritarimas 

N. Griško 
T. Kalinevič 

Gruodis  
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.8. Jubiliejinių renginių organizavimas 
N. Griško 
T. Kalinevič 

Pagal poreikį 
Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

6.9. Darbuotojų darbo grafikų tvirtinimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
T. Kuznecova 
T. Kalinevič 

Kiekvieną 
mėnesį 

Įstaigos 
tarybos 
posėdyje 

7. Mokytojų tarybos veikla: 

7.1. 

1. 2017 metų įstaigos veiklos plano 
ataskaita. 
2. 2017 metų specialistų (logopedo, 
neformaliojo švietimo pedagogo, 
meninio ugdymo mokytojų) veiklos 
ataskaitos. 
3. 2018 metų įstaigos Veiklos plano 
pristatymas. 
4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2018-2020 metų programos 
derinimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
Visi įstaigos 
pedagogai 

Sausis  
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
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7.2. 

1. Vaikų sveikatos ugdymas 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus grupėse. 
2. Įstaigos neformaliojo vaikų švietimo 
programų: 
įgyvendinimas praktikoje. 
3. Vidaus įsivertinimo rezultatų 
pristatymas. 
4. Pranešimas „Mokytojų ir tėvų veiklos 
dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos 
vertinant” 

N. Griško 
L. Jarovik 
M. Zdorovets 
J. Čiupalova 
Visi įstaigos 
pedagogai 

Gegužė 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

7.3. 

1. Pedagoginio proceso organizavimas 
2018-2019 m. m. 
2. Vaikų adaptacija ugdymo įstaigoje. 
3. Šeimos dalyvavimas ugdymo procese. 
Pedagogų veiklos savianalizės 
apibendrinimas 
2017-2018 m. m. priešmokyklinio 
ugdymo plano patvirtinimas 
Pranešimas „Darželio ir šeimos 
partnerystė ugdant sveiką ir aktyvų 
vaiką“ 

N. Griško 
L. Jarovik 
M. Zdorovets 
Visi įstaigos 
pedagogai 

Rugpjūtis 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

7.4. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2018-2019 metų programos 
aptarimas ir patvirtinimas 
2018 metų veiklos analizė. 
2019 metų įstaigos Veiklos plano 
projekto pristatymas. 

N. Griško 
L. Jarovik 

Gruodis 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

8. Metodinės tarybos posėdžiai  

8.1. 

1. Pedagogų, specialistų kompetencijų 
įsivertinimas, tobulintinų veiklos sričių 
numatymas. 
2. Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Vyturėlis“ ikimokyklinės ugdymo 
programos projekto svarstymas (dėl 
pritarimo). 

 Vasaris 

 

8.2. 

1. Ikimokyklinio ugdymo turinio 
planavimo analizė,  aptarimas. 
2. Priešmokyklinio ugdymo turinio 
planavimo analizė, aptarimas. 
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų ir pažangos vertinimo 
aptarimas. 
4. Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
pasiekimų ir pažangos vertinimo 
aptarimas. 
5. Metodinių priemonių aptarimas, 
vertinimas. 
6. Kūno kultūros ugdymo tvarkaraščio 
derinimas (dėl pritarimo). 
7. Vaiko sveikatos saugojimo ir 

 Gegužė 
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PRITARTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ tarybos 
2018 m. sausio 16 d. protokoliniu nutarimu 
(protokolas Nr. V5-01) 

stiprinimo ugdymo tvarkaraščio 
derinimas (dėl pritarimo). 
8. Muzikinės veiklos tvarkaraščio 
derinimas (dėl pritarimo). 

8.3. 

1. Ilgalaikių ugdymo turinio pirmojo 
mokslo metų pusmečio grupių metinių 
planų aptarimas. 
2. Internetinės svetainės tinklalapio 
Facebook tinklalapio vertinimas, 
kokybinių pokyčių numatymas. 

  

 

8.4. 

1. Bendradarbiavimo ir bendravimo su 
socialiniais partneriais planų rengimas, 
aptarimas. 
2. Kvalifikacijos tobulinimo programų 
rengimo numatymas. 
3. Gerosios patirties sklaidos įstaigoje, 
mieste, šalyje numatymas. 
4. Įstaigos tradicinių, kalendorinių 
renginių, teminių savaičių plano 
rengimas, aptarimas. 
5. Sąlygų, vaikų saviraiškos poreikiams 
tenkinti, sudarymas 
6. Metodinių priemonių aprobavimas. 

  

 

9. Direkciniai posėdžiai: 

9.1. 

1.Įstaigos darbo vasaros metu aptarimas. 
2.Dalyvavimo programose „Pienas 
vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokyklose“ aptarimas. 

N. Griško Vasaris 
Direkcinia
me 
posėdyje 

9.2. 
1.Vaikų lankomumo, sergamumo ir 
apmokėjimo už suteiktas paslaugas 
situacijos analizė 

N. Griško Gegužė 
Direkcinia
me 
posėdyje 

9.3. 
Aplinkos formavimas remiantis higienos 
normomis 

N. Griško Rugpjūtis 
Direkcinia
me 
posėdyje 

9.4. 
Įstaigos pasirengimo naujiems mokslo 
metams vertinimas 

N. Griško Rugsėjis 
Direkcinia
me 
posėdyje 

9.5. 
Informacijos pateikimas po 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 
pasitarimo 

N. Griško 
Kartą per 
mėnesį 

Direkcinia
me 
posėdyje 

10. Materialinės bazės gerinimas: 

10.1 Pasiruošimas mokslo metams: 
N. Griško 
T. Kuznecova 

  

10.2. Kosmetinis remontas (grupėse) 
N. Griško 
T. Kuznecova 

Liepa-
rugpjūtis 

 

10.3 Papildomų paslaugų organizavimas. 
N. Griško 
T. Kuznecova 

  


