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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAKALNUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

Įgyvendinant 2019 metų planą, buvo siekiama – užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo paslaugų 
kokybę ir prieinamumą. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškeltas metų veiklos tikslas: plėtoti ir 
tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą. Per metus įgyvendintos kalbinio, meninio ir sveikos 
gyvensenos ugdymo neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo kuriose dalyvavo 92 
darželinio ir priešmokyklinio bei 45 lopšelinio amžiaus vaikai. 2019 m. vaikai kartu su pedagogais 
dalyvavo 5 saviraiškos parodose, 3respublikinėse akcijose, 10 tarptautinių ir miesto sporto renginių, 
5respublikinėse parodose. Buvo vykdyti 9 tarptautiniai pažintiniai kultūriniai projektai, 
organizuota11 atvirų veiklų, 8 edukacinės išvykos, 26 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuose 
dalyvavo Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

Numatytos priemonės trijų uždavinių įgyvendinimui. Sėkmingai vykdytas pirmasis uždavinys – 
telkti įstaigos bendruomenės narius vaikų poreikių ir galimybių plėtojimui, skatinti įstaigos 
pedagogus pasirenti ankstyvojo amžiaus vaikų dvikalbiam ugdymui. 

Remdamosi individualiąja ikimokyklinio ugdymo programa 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. Ugdymo turinys orientuotas į aktyvų patirtinį ugdymąsi. 
Priešmokyklinėje grupėje įgyvendinamaa lietuvių (valstybinės) kalbos mokymo programa. 
Lopšelyje-darželyje suburtos ir sėkmingai plėtojo savo veiklą kūrybinės darbo grupės. 

Ugdymo programų įgyvendinimui įstaigoje įsigytos būtinos ugdymo(si) priemonės, sukaupta 
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: tarptautiniame tėvų ir pedagogų projekte „Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos 
sutrikimų prevencijoje“; programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“; 
vykdome neformaliojo vaikų švietimo meninio ugdymo programą „Vaikas meno pasaulyje“. 

Trumpalaikių projektų metu vaikai tenkino įgimtą vaikų saviraiškos poreikį, estetinių 
išgyvenimų potyrį, turtino dvasinį pasaulį dalyvaudami: ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinio 
intelekto ugdymo projekte „Vabzdžiukas ant delniuko“; tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į 
taisyklingą kalbą“; miesto projektuose „Mes sekame pasakas“, „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasaką 
kartu“; priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių įgūdžių ugdymo projekte „Kimochi“, 
įgyvendinant projektą įrengtas relaksacijos kambarys emocinių sutrikimų turintiems vaikams; 
projektuose „Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, „Metų laikai – mano draugai“; eTwinning  
„Building Bridges Between Cultures“; ekologiniame projekte „Velykų kiškutis“; respublikiniame 
projekte „Labas man, labas tau“. 

Įgyvendinama sveikos ir saugios gyvensenos programa. Vykdytos priemonės: Kalėdinės 
žaidynės „Kalėdų senelio prizas“, piešinių konkursas „Augu stiprus kaip ąžuolas“) – užimta II 
vieta; vykdomas tęstinis projektas „Susipažinkime su sporto šakomis“; Klaipėdos miesto sveikatos 
ir sporto šventė „Su vaikyste ant bangos“ (2019-05-21); įstaigos sporto šventė „Sportuoti gera ir 
smagu, sveikuoliu tapti ketinu“; netradicinė sporto valandėlė 5-7 metų vaikams „Mums patinka 
saulės riedulys“ su „HC Klaipėda“ treneriais; dalyvauta komandinio boulingo turnyre; konkurse 
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„Judriausias darželis“ (2019-12-05). Vykdyta alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos programa; vaikų žalingų įpročių prevencija; savaitė be patyčių; pravesti 
pokalbiai, diskusijos, buvo demonstruojami edukaciniai filmai; pravestos edukacinės valandėlės 
vaikams. Įstaigos sveikatingumo programoje praėjusiais metais buvo užimti visi vaikai ir 
pedagogai. Įsigyti nauji lauko įrengimai, skatina aktyvią vaikų veiklą. Įstaiga yra Respublikinės 
asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Logopedo pagalba teikta 30 vaikų (2018 m. 45 vaikams). 
Ypatingas dėmesys skirtas vaikams, turintiems ugdymosi ir elgesio sunkumų, buvo pravesti 8 
Vaiko gerovės komisijos 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. 2 kartus per mėnesį teikiamos psichologo konsultacijos tėvams ir pedagogams. 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės sudarė galimybę pagerinti ugdymo kokybę, plėtoti ir 
tobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. Dalyvauta konkursuose ir 
kituose renginiuose. Parodos: respublikinė nuotraukų paroda „Rudeninis skėtis“; „Medžiai mūsų 
draugai“; respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų iš antrinių 
žaliavų konkursas „Moliūgai ir emocijos“, „Mano šauniausias žaisliukas“; paroda „Žiemos 
peizažas“. 

Sudarytos sąlygos vaikams perimti tautos kultūros pagrindus: kalbą, papročius, tradicijas, 
dorines, estetines nuostatas ir bendražmogiškų vertybių pagrindu ugdytis socialiai reikšmingus 
asmenybės bruožus. Pravesti tradiciniai renginiai: „Į svečius eglutė atėjo“, „Naujieji metai miške“, 
„Pavasarinė nuotaika“, „Laiškas nuo Snieguolės“, muzikinė pasaka mamoms „Pilaitė“, „Sveika 
vasara“, „Pažadinkime Senelį Šaltį“, „Mano angelas – mama“, „Naujametė kelionė“, „Šventinis 
koncertas mamoms“, „Kas pasakė miau?“.Visos grupės pravedė rengius: „Sveikas, auksini 
rudenėli“, „Užgavėnės“, „Velykos“. 

Buvo įgyvendinamas antrasis uždavinys – tobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo 
sistemą, užtikrinant pedagogų ir tėvų veiklos dermę. 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.  

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: tėvų apklausa „Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos 
gyvensenos įgūdžių formavimas šeimoje“, pedagogų apklausa „Ikimokyklinio amžiaus vaikų įgyta 
muzikinė kompetencija“, „Mokytojų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko pasiekimus ir juos 
vertinant“. Buvo atliekamas priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos mokyklai vertinimas, 
ugdytinių, turinčių mokymosi sunkumų, individualių gebėjimų nustatymas. Tėvai gauna 
informaciją, kuri pateikiama įvairiomis formomis: stendiniai pranešimai, susirinkimai, pramogos, 
šventės, tėvų dalyvavimas kasdieninėje veikloje, projektinėje veikloje. Vykdytas veiklos platusis ir 
giluminis įsivertinimas. 

Vykdoma metodinė veikla: vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatų panaudojimas ugdymo procesui 
tobulinti, pedagogų darbo metodai vaikų ugdyme, atsižvelgiant į jų individualius gebėjimus, 
žaidimų įtaka socialinei ir emocinei vaikų raidai, šiuolaikiškos grupės aplinkos kūrimas, 
inovatyvios ugdymo priemonės, informacinės technologijos, skatinančios vaikų kūrybiškumą, 
išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų pozityviosios darbo patirties pristatymas, 



 
 

3 
 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtojų metodinės veiklos plano įgyvendinimas, 
bendravimo formų tarp pedagogų ir tėvelių paieškos. 

Gerų rezultatų pasiekta įgyvendinant trečiąjį uždavinį – skatinti gerosios darbo patirties 
sklaidą, plėtojant bendradarbiavimą su kolegomis ir socialiniais partneriais. pozityvios emocinės 
aplinkos, lemiančios gerą įstaigos bendruomenės savijautą švietimo įstaigoje kūrimas. 

Edukacinės pažintinės veiklos, išvykos: buvo supažindinama su tėvų darbovietėmis, Klaipėdos 
miesto istorinėmis vietomis, lankytasi Klaipėdos dramos teatre, Minizoo sode, P. Domšaičio Meno 
pažinimo centre, Laikrodžių muziejuje. 

Siekta kryptingo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kuriuose pedagogai įgijo žinių 
apie spec. poreikių vaikų ugdymą, ketinantys kelti kvalifikaciją: iš viso lankytos 400 val. 2019 m. 
pedagogai tobulino kvalifikaciją vidutiniškai 3-4 dienas. Jie dalyvavo 23 kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose.  

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. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis (Klaipėdos lopšeliais-
darželiais „Žiburėlis“, „Du gaideliai“, „Dobiliukas“, „Rūta“, Vilniaus lopšeliu-darželiu „Daigelis“); 
Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazija; mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis 
(PŠKC, KUTSI); Klaipėdos miesto Savivaldybės Tautinių kultūrų centru; Respublikinėmis 
asociacijomis („Slavų vainikas“, „Sveikatos želmenėliai“). Bendri sporto ir kultūriniai renginiai su 
socialiniais partneriais. Sveikatos ir sporto renginiai: „Su vaikyste ant bangos“, „Šimtmečio 
bėgimas“, „Visuotinė mankšta“, respublikinė rytinė mankšta „Laikas keltis“, pažintinis renginys 
„Bėk, šok, mesk“, renginys kartu su tėveliais „Kartu su mama sveikatos link“.  

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. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ veiklos planas 2020 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. 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAKALNUTĖ“ 2020 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 

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 
A. Baltrimienė 

rugsėjis-
birželis 

Išrašai 
išsiųsti į 
Švietimo 
skyrių 

1.11. Atnaujinti pedagogų registrą 
L. Jarovik 
A. Baltrimienė 

rugsėjis-
birželis 

Išrašai 
išsiųsti į 
ŠVIS 
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1.12. 
Aplinkos formavimas remiantis higienos 
normomis 

N. Griško 
L. Jarovik 
T. Kuznecova 
Įstaigos 
bendruomenė  

Rugpjūtis 
Direkcini
ame 
posėdyje 

1.13. 
Visuomenės sveikatos centro specialisto 
veiklos planas  

I. Budrevičiūtė 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 
A. Baltrimienė 

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 2020 metų veiklos planas 
N. Griško 
L. Jarovik 

Sausis 

Aptarta 
įstaigos, 
Mokytojų 
tarybose 

1.18. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos 2020-2022 
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 
pasitarim
uose 

1.20. 
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 

1-3 metų vaikų 
amžiaus grupių 
ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojos 

Balandis 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.2. 
Metodinių priemonių panaudojimas veikloje 
su spec. poreikių vaikais 

Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojos, kurių 
grupėse ugdomi 
spec. poreikių 
vaikai 

Balandis 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.3. 
Pažinimo kompetencijos ugdymas 
vyresniojoje grupėje įgyvendinant „Geros 
pradžios“ metodikos programą 

T. Aldakushkina 
E. Fiodorova Lapkritis 

Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.4 
Kūrybiškumo ugdymo galimybės muzikinėje 
veikloje grupėse 

O. Kolmykova 
A. Saveljeva 

 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 



 
 

3 
 

2.1.5.  
Judrieji žaidimai ir jų įtaka fiziniame ugdyme, 
pasivaikščiojimų metu 

Visos 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojos 

Gegužė  

2.1.6. 
Vaikų fizinis aktyvumos priešmokyklinio 
ugdymo grupėse 

J. Čiupalova Gegužė  

2.1.7. 

Atvira veikla bendradarbiaujant su Klaipėdos 
lopšelio-darželiu „Rūta“ „Kimochis“ 
socialinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo 
programa“ 

A. Golikova Spalis 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.1.8. Atvirų durų savaitė tėvams ir pedagogams 
L. Jarovik 
M. Zdorovets 

Balandis 
Aptarta 
mokytojų 
pasitarime 

2.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių projektų įgyvendinimas  

2.2.1. 
Tęsiamas dalyvavimas projekte „Žingsnis po 
žingsnio“ 

N. Griško 
L. Jarovik 
T. Aldakuhskina 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.2. Projektas „Mama – auklėtoja“ 
A. Golikova 
E. Fiodorova 
T. Vorotnikova 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.3. 
Tęsiamas dalyvavimas projekte „Slavų 
vainikas“ 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.4. 
Sveikatos stiprinimo programos „Sveika 
mokykla“ vykdymas 

L. Jarovik 
J. Čiupalova 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.5. 
Dalyvavimas „Kimochis“ socialinių įgūdžių 
ikimokyklinio ugdymo programoje 

L. Jarovik 
A. Golikova 

Visus metus 
Mokytojų 
taryboje 

2.2.6. 
Tarptautinis tėvų ir pedagogų projektas 
„Alternatyvūs ir kūrybiški metodai kalbos 
sutrikimų prevencijoje“ 

M. Zdorovets 
J. Aleksandrova 
T.Kolomažnikova 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.7. 
Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose 
bei miesto projektuose pagal pakvietimus bei 
atsiųstus nuostatus 

I. Grinčenko 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.8. 
Tęsiamas dalyvavimas projekte „Vaikas meno 
pasaulyje“ 

J. Poliakova 
L. Jarovik 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.9. Dalyvavimas programoje „Pienas vaikams“ N. Griško 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.2.10 
Dalyvavimas programoje „Vaisių vartojimo 
skatinimas mokyklose“ 

N. Griško 

Pagal 
projekte 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 
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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 

Vyresnioji ir 
priešmokyklinės 
grupės 

 

2.4.3. Klaipėdos dramos teatras 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

Vyresnioji ir 
priešmokyklinės 
grupės 

 

2.4.5. Laikrodžių muziejus 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

Vyresnioji ir 
priešmokyklinės 
grupės 

 

2.4.6. Mini zoo sodas 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

Vyresnioji ir 
priešmokyklinės 
grupės 

 

2.4.7. P.Domšaičio Meno pažinimo centras 
Pedagoginiai 
darbuotojai 

Vyresnioji ir 
priešmokyklinės 
grupės 

 

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 

Sausis  

2.5.1.2. 
Viktorina priešmokyklinėse grupėse „Ką žinai 
apie Lietuvą“, skirta Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai paminėti 

Z. Platakytė 
Č. Lebedeva 
L. Gorbatova 
O. Kolmykova 

Vasaris  

2.5.1.3. 
Užgavėnės „Mūsų blynai patys skaniausi, o 
muzika garsiausia“ 

O. Kolmykova, 
grupių 
pedagogai 

Vasaris  

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

Balandis  

2.5.1.5. Sveičiuose pas pasaką 
T.Aldakushkina 

O. Kolmykova Gegužė  

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

Kovas, 
gegužė 

 

2.5.1.7. 
Priešmokyklinės grupės ugdytinių 
atsisveikinimo su darželiu šventė „Sveika, 
vasara!“ 

O. Kolmykova 
Č. Lebedeva 
A. Pantelejeva 
L. Gorbatova 
M. Kruteliova 

Gegužė  

2.5.1.8. Rudens vakarojimai: ,,Rudens spalvos“ 

A. Saveljeva 
O. Kolmykova 
grupių 
pedagogai 

Spalis  

2.5.1.9. Naujametinis karnavalas 

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. 
Kalėdinės žaidynės „Judrusis uostas“. 
Dalyvauja priemokyklinių grupių vaikai 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
L. Gorbatova 
Č. Lebedeva 

Sausis  

2.5.2.2. 
Projektinė veikla „Susipažinkime su sporto 
šakomis“. Klaipėdos sveikatingumo klubas 
„Švyturėlis“ 

J. Čiuaplova 
L. Jarovik 

Kovas  

2.5.2.3. 

Tradicinis renginys skirtas Pasaulinei 
sveikatos dienai paminėti. Organizatoriai 
Respublikinė asociacija „Sveikatos 
želmenėliai“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
Įstaigos 
pedagogai 

Balandis  

2.5.2.4. 
Sveikatos ir sporto savaitė „Sportuoti gera ir 
smagu, sveikuoliu tapti ketinu“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
Įstaigos 
pedagogai 

Gegužė  

2.5.2.5. 
Tradicinė sveikatos ir sporto šventė prie jūros 
„Su vaikyste ant bangos“ 5-6 metų vaikams 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
I. Matiušenko 

Gegužė  

2.5.2.6. Sveikos gyvensenos ugdymo projektinė veikla: 

2.5.2.6.1. 
Emocinė sveikata – geros savijautos garantas. 
Projektas „Gera nuotaika ir šypsena“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
T. Vorotnikova 
A. Golikova 

Metų eigoje  

2.5.2.6.2. 
Sveika ir saugi gyvensena. Aplinka ir pavojai. 
Projektas „Ką turėtų žinoti, kad būtų saugus“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
L. Gorbatova 
M. Kruteliova 

Metų eigoje  

2.5.2.6.3. 
Projektas „Vanduo – vaikų džiaugsmas ir 
sveikata“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
J. Kravčenko 
N. Podolskaja 

Metų eigoje  

2.5.2.6.4. 
Savireguliacijos ir savikontrolės įgūdžių 
ugdymas. Projektas „Pažink save“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
Č. Labedeva 
A. Pantelejeva 

Metų eigoje  

2.5.2.6.5. „Vitaminai – tai jėga, būsiu sveikas visada“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
L. Vialych 
I. Matiušenko 

Metų eigoje  

2.5.2.6.6. „Sveikoje šeimoje – sveikas vaikas“ 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 
T. Aldakushkina 

E. Fiodorova 

Metų eigoje  

2.7. Pedagoginės priežiūros vykdymas: 

2.7.1. 
Kultūrinių-edukacinių renginių organizavimas 
įstaigoje  

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

L. Jarovik 
M. Zdorovets 

Spalis 
Gegužė 

 

2.7.3. 
Socialinių ir emocinių įgūdžių formavimas 
kasdieninėje vaiko veikloje 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 

Balandis  

2.7.4. 
Pedagoginės veiklos ir kvalifikacijos 
tobulinimo savianalizė 

L. Jarovik Gruodis  

2.7.6. 
Pagalba naujai įsidarbinusiems pedagogams 
ugdomosios veiklos planavimo ir 
organizavimo klausimais 

L. Jarovik 
Sausis 
rugsėjis 

 

2.7.7. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 
ugdymosi pažanga 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
Visi pedagogai 

Sausis 
Gegužė 

 

2.8. Tiriamoji analitinė veikla 

2.8.1. 
Priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos 
mokyklai vertinimas 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
Z. Platakytė 
L. Gorbatova 
Č. Lebedeva 

Gegužė 
Mokytojų 
taryboje 

2.8.2. 
Ugdytinių, turinčių mokymosi sunkumų, 
individualių gebėjimų nustatymas 

M. Zdorovets Rugsėjis 
Mokytojų 
taryboje 

2.8.3. 
Pedagogų apklausa „Socialinių – emocinių 
įgūdžių formavimas ikimokyklinėse grupėse“ 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
grupių 
pedagogai 

Vasaris 
Mokytojų 
taryboje 

2.8.4. Veiklos platusis įsivertinimas 
N. Griško 
L. Jarovik 
Z. Platakytė 

Sausis 
Mokytojų 
taryboje 

2.9. Metodinės veiklos vykdymas: 

2.9.1. 
Vaikų ugdymosi pasiekimų rezultatų 
panaudojimas ugdymo procesui tobulinti 

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
pedagogai 

Spalis  

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

L. Jarovik 
M. Zdorovets 
pedagogai 

Pagal 
nustatytus 
terminus  

 

2.9.3. 
Žaidimų įtaka socialinei ir emocinei vaikų 
raidai 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Lapkritis  

2.9.4. 
Įstaigos pedagogų pasirengimas ankstyvojo 
amžiaus vaikų dvikalbiam ugdymui 

L. Jarovik, 
pedagogai 

Per metus  

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 

 

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 
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3.2. VGK veiklos plano 2019-2020 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, 

M. Zdorovets 
Visus 
metus  

VGK 
posėdyje 

3.5. 
Rekomendacijų, su vaikais dirbančiam 
pedagogui, teikimas. 

M. Zdorovets 
Visus 
metus 

VGK 
posėdyje 

3.6. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ 
L. Jarovik 
pedagogai 

Kovas  

4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

4.1. 
Mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 
institucijomis (PŠKC ir kt.) 

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“) 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

4.4. 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto 
švietimo įstaigomis: lopšeliais-darželiais 
„Dobiliukas“, „Rūta“, „Svirpliukas“, 
„Žiburėlis“ bei „Santarvės“ ir „Maksimo 
Gorkio“ progimnazijomis 

N. Griško 
L. Jarovik 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

5. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas: 

5.1. 
Grupių teminių tėvų susirinkimų 
organizavimas 

N. Griško 
L. Jarovik 
Grupių 
pedagogai 

Pagal 
grupių 
planus 

Mokytojų 
taryboje 

5.2. Bendri susirinkimai N. Griško   

5.3. 
Psichologo konsultacijos pedagogams ir 
tėvams 

T. Golovliova 
Pagal planą 
ir poreikį 

 

6. Įstaigos tarybos veikla: 

6.1. 

1. Įstaigos tarybos 2019 metų veiklos 
ataskaitos aptarimas. 
2. Įstaigos tarybos veikos plano 2020 metams 
sudarymas. 
3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos 2020-2022 
m. programos suderinimas (dėl pritarimo). 

L. Jarovik 
L. Gorbatova 

Sausis 
Įstaigos 
taryboje 

6.2. 

1. Įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos 
pristatymas (dėl patvirtinimo). 
2. Įstaigos 2020 metų veiklos plano 
pristatymas (dėl pritarimo). 

N. Griško 
L. Jarovik 

L. Gorbatova 
Sausis 

Įstaigos 
taryboje 

6.3. 

1. Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu. 
2. Atostogų grafiko aptarimas. 
3. Paramos lėšų (2%) panaudojimas 2019 
metais. 

N. Griško 
L. Gorbatova 

Vasaris 
Įstaigos 
taryboje 
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6.4. Mikroklimato įstaigoje aptarimas. 
N. Griško 

L. Gorbatova 
Kovas 

Įstaigos 
taryboje 

6.5. 

1. Grupių komplektavimo 2020-2021 m. m. 
aptarimas. 
2. Veiklos giluminio įsivertinimo rezultatai. 
3. Pedagogų apklausos „Socialinių – 
emocinių įgūdžių formavimas ikimokyklinėse 
grupėse“ rezultatai. 

N. Griško 
L. Jarovik 

L. Gorbatova 
Birželis 

Įstaigos 
taryboje 

6.6. 
Įstaigos 2021-2023-ųjų metų strateginio plano 
pristatymas (dėl patvirtinimo) 

N. Griško 
L. Gorbatova 

Spalis 
Įstaigos 
taryboje 

6.7. Mikroklimato įstaigoje aptarimas. 
N. Griško 

L. Gorbatova 
Lapkritis 

Įstaigos 
taryboje 

6.8. 

1. Įstaigos tarybos 2020 metų ataskaita ir 
2021 metų darbo plano sudarymas. 
2. Veiklos gairių 2021 metams projekto 
svarstymas. 

N. Griško 
L. Gorbatova 

Gruodis 
Įstaigos 
taryboje 

6.9. Jubiliejinių renginių organizavimas 
N. Griško 

L. Gorbatova 
Pagal 

poreikį 
Įstaigos 
taryboje 

7. Mokytojų tarybos veikla: 

7.1. 

1. 2019 metų įstaigos veiklos plano ataskaita. 
2. 2019 metų specialistų (logopedo, 
neformaliojo švietimo pedagogo, meninio 
ugdymo mokytojų) veiklos ataskaitos. 
3. 2020 metų įstaigos Veiklos plano 
pristatymas. 
4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos 2020-2022 
metų programos derinimas 
5. „Kimochis“ socialinių įgūdžių 
ikimokyklinio ugdymo programa 

N. Griško 
L. Jarovik 
A. Golikova 
Visi įstaigos 
pedagogai 

Sausis 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

7.2. 

1. Vaikų pasiekimai 2019-2020 m. m.  
2. Įstaigos neformaliojo vaikų švietimo 
programų įgyvendinimas praktikoje. 
3. Vidaus įsivertinimo rezultatų pristatymas. 
4. Pranešimas „Socialinių – emocinių įgūdžių 
formavimas ikimokyklinėse grupėse” 

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

Gegužė 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

7.3. 

1. Pedagoginio proceso organizavimas 2020-
2021 m. m. 
2. Priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos 
planai. 
3. Pedagogų veiklos savianalizės 
apibendrinimas 2020-2021 m. m. 
priešmokyklinio ugdymo plano patvirtinimas 

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

Rugpjūtis 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

7.4. 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos 2021-2023 
metų programos aptarimas ir patvirtinimas. 
2. 2020 metų veiklos apibendrinimas. 
3. 2021 metų įstaigos veiklos plano projekto 
pristatymas. 
4. Pranešimas „Darželio ir šeimos partnerystė 
ugdant sveiką ir aktyvų vaiką“ 

N. Griško 
L. Jarovik 

Gruodis 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
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8. Metodinės tarybos posėdžiai  

8.1. 

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. 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 

Sausis, 
gegužė 

 

8.2. 

1. Kūno kultūros ugdymo tvarkaraščio 
derinimas (dėl pritarimo). 
2. Logopedo darbo grafiko derinimas (dėl 
pritarimo). 
3. Muzikinės veiklos tvarkaraščio derinimas 
(dėl pritarimo). 
4. Ilgalaikių ugdymo turinio pirmojo mokslo 
metų pusmečio grupių metinių planų 
aptarimas. 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 

Rugsėjis  

8.3. 
1. Internetinės svetainės tinklalapio Facebook 
tinklalapio vertinimas, kokybinių pokyčių 
numatymas. 

J. Čiupalova 
L. Jarovik 

Gegužė  

8.4. 

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

J. Čiupalova 
L. Jarovik 

Rugsėjis, 
sausis 

 

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 
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PRITARTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pakalnutė“ tarybos 
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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 

  


