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Klaipėda 

 

Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. T2-172 „Dėl Klaipėdos lopšelio-

darželio „Papartėlis“ nuostatų patvirtinimo“, 23.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Klaipėdos lopšelio-

darželio „Papartėlis“ tarybos posėdžio 2020 m. sausio 14 d. protokolą Nr. V4-2: 

1. N u s t a t a u  2020 metų: 

1.1. prioritetą - bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas, siekiant ugdymo 

paslaugų kokybės; 

1.2. tikslus: 

1.2.1. sukurti pozityvios emocinės aplinkos sąlygas įstaigoje, užtikrinančias mokytojų ir vaikų 

gerovę; 

1.2.2. didinti veiklos ir ugdymo kokybę, įtraukiant lopšelio-darželio bendruomenę, siekiant 

kiekvieno vaiko pažangos. 

1.3. uždavinius: 

1.3.1. tobulinti funkcionalios vaiko poreikius atitinkančios ugdymo(-si) aplinkos kūrimą ir 

funkcionavimą; 

1.3.2. stiprinti ugdymo kokybę (veiksmingumą); 

1.3.3. sudaryti palankias sąlygas platesnei vaikų kūrybinės raiškos plėtrai;  

1.3.4. plėtoti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, telkiant bendruomenę 

bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai. 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2019 metų veiklos ataskaitą (1 priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2020 metų veiklos planą (2 priedas); 

2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2020 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planą (3 priedas); 

2.4. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ pedagoginės veiklos priežiūros planą (4 priedas).
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAPARTĖLIS“ 2019 METŲ VEIKLOS 

PLANO ATASKAITA  

 

 Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti mokiniams aukštą 

švietimo kokybę ir prieinamumą. Strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai bei 

numatytos keturių uždavinių priemonės jų įgyvendinimui. Prioritetas orientuotas į bendruomenės 

atsakomybės už įstaigos veiklos ir vaikų ugdymo(si) sėkmės didinimą.  

 Sėkmingai įgyvendintas pirmasis plano uždavinys – skatinti darbuotojų iniciatyvas, 

įgyvendinant įstaigos veiklos pokyčius, ugdytojų profesinį tobulėjimą ir bendradarbiavimą. 

Organizuotas metodinis ir pedagoginis pasitarimai, skaityti pranešimai, aptarta kryptinga pedagogo 

veikla siekiant ugdymo tikslų, numatytos priemonės ugdymo proceso gerinimui, analizuota 

metodinė pedagogų veikla. Kalbėta apie pedagogo inovacinę veiklą, bendrojoje jo veiklos 

sistemoje, kad ji skatina pedagogą tobulėti ir keistis, išreikšti save, patirti naujų įžvalgų, pamačius 

gerus rezultatus, kad inovacinė veikla suteikia galimybių bendraujant ir bendradarbiaujant ugdytojui 

ir ugdytiniui kurti edukacinę aplinką.  

 Profesinis tobulėjimas – viena iš pagrindinių įstaigos vertybių. Nuolatinis darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas – įstaigos sėkmingos veiklos laidas. Darbuotojų mokymasis ir kvalifikacijos 

kėlimas įstaigai naudingas, nes padeda rasti įvairių problemų sprendimus, padidina darbinės veiklos 

vertę, sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis, formuoja geresnį organizacijos klimatą. 

Mokytojų patogumui užsakyta grupinė VIP narystė pedagogas.lt bei paskaitų ciklas edukatoriai.lt 

2019 m. kvalifikaciją kėlė 23 pedagoginiai ir 11 nepedagoginių  darbuotojų. Profesiniam 

tobulėjimui  panaudota 170 dienų, išleista 2250 eurų iš jų: 1450 eurų (MK) ,700 (SB) ir 100 eurų 

rėmėjų skirtų lėšų. Dviem pedagogėms suteiktos kvalifikacinės kategorijos: vyresniojo mokytojo ir 

mokytojo metodininko.  

Vykdytas įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, vertinimas, 

atnaujinimas. Parengta: ,,Darbo apmokėjimo sistema“, ,,Darbuotojų nušalinimo nuo darbo dėl 

neblaivumo ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų tvarka“, ,,Bendruomenės narių etikos 

kodeksas“, ,,Ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas“,  ,,Finansų kontrolės būklės 

ataskaita“, Darbo tvarkos taisyklės, patvirtini nauji lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ Nuostatai.  

Tikslingai vykdyta kūrybinių ir darbo grupių ,,Vaiko gerovės“, Darbo ir Įstaigos tarybų veikla. 

Elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“ parengtos ir pildomos priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo planų formos, vaikų pasiekimai. Bendrauta su Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovės 

centru, Vaikų teisių apsaugos, Psichologine pedagogine  (PPT) tarnybomis, VŠĮ ,,Vaiko labui“, 

plėtoti ryšiai su Klaipėdos Universiteto Tęstinių studijų institutu (KUTSI), Pedagogų švietimo ir 

kultūros centru (PŠKC), švietimo bei sveikatos institucijomis. Atnaujinta informacinė medžiaga 

įstaigos internetinėje svetainėje (www.papartelis.lt), užtikrintas informacijos įvairiais švietimo 

klausimais prieinamumas ir patikimumas. Darbo kokybės gerinimui, įsivertinimui, sėkmių ir 

nesėkmių išsiaiškinimui, tolimesnių plėtros uždavinių sudarymui ir parengimui sudaryta vidaus 

audito koordinavimo (VAK) grupė. 2018/2019 m. m. atliktas platusis ir giluminis auditas, 5.2. 

rodiklio ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigos įsivertinimo rodiklis“ (5.2.1. įsivertinimo procesas, 5.2.2. 

įsivertinimo rezultatų naudojimas), vertinimas. Rezultatai rodo, kad auditas padeda išryškinti 

ikimokyklinės įstaigos privalumus ir trūkumus. Sistemingas ir nuolatinis vidinis įsivertinimas 



padeda įžvelgti stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis, strategiškai planuoti, siekti kokybės. 

Mokytojas vertindamas ir įsivertindamas tobulina save, įstaigą, jos veiklą.   

 Ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti tėvų poreikiai ir 

vaikų lūkesčiai. Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 194 

ugdytiniams – 3 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse. 

Mokesčio už maitinimą lengvata taikyta 1 šeimai 100%, 22 šeimoms 50% (6 šeimoms daugiau negu 

2018 metais). Logopedo pagalba teikta 50 ugdytinių: 23 vaikams įveiktas kalbos sutrikimas, 27 

įveiktas iš dalies, 14 vaikų rekomenduota specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Klaipėdos 

pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (PPT). Jiems nustatyti dideli arba vidutiniai specialieji 

ugdymosi poreikiai (8 ugdytiniais daugiau negu 2018 m.). 2019 m. 100% tenkintas lankyti įstaigą 

poreikis.  

 Įgyvendinant antrąjį uždavinį – visapusiškai palaikyti organizacijos įvaizdį užtikrinant 

efektyvius partnerystės santykius – siekėme mokytojų ir vadovų informacijos sklaida, darbų ir 

projektų inicijavimu kokybiškai reprezentuoti įstaigą mieste. Vestas metodinis pasitarimas, skaityti 

du pranešimai, aptartas tėvų ir ugdytojų bendradarbiavimas siekiant ugdymo(si) pažangos, vertintos 

įstaigos bendradarbiavimo formos su šeima ir jų pritaikymas praktikoje. Organizuotos dvi paskaitos 

tėvams ,,2-3 metų vaikų raidos ypatumai, ugdymo problemos ir jų sprendimo būdai“, ,,Vaikų 

emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“, kurias skaitė psichologas iš PPT, parengti lankstinukai 

apie ankstyvąjį, ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą. Pateikta daug aktualios informacijos 

stenduose bei įstaigos internetinėje svetainėje. Tėvams sudaryta galimybė nuolat stebėti vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimą, susitikti su įstaigoje dirbančiais specialistais. Kartu su tėveliais 

organizuota daug edukacinių renginių, švenčių, projektų: ,,Velykų tradicijos ir papročiai“, ,,Baltas 

Kalėdų angelas“ su etnologe V. Jankūnaite, projektai ,,Aš profesijų labirinte“, ,,Nuo grūdelio iki 

duonelės“ , šventės ,,Mamyte, tėveli, padovanok šypsenėlę man savo“, ,,Saulę šypsosi šviesai, 

susirinkome visi“, ,,Aš labai myliu savo tėtį ir mamą“, ,,Aš mažas daigelis, tėvelių vaikelis“ ir kt. 

Puoselėta ugdytinių, tėvų ir ugdytojų partnerystė. Savo aktyviu dalyvavimu ugdymo procese, 

įsijungimu į kultūrinį įstaigos gyvenimą, geru darbu, pasiūlymais bei inovacijomis tėvai papildė ir 

paįvairino ugdymo proceso organizavimą. Toliau tęstas bendravimas ir bendradarbiavimas su 

miesto bei Respublikos 

 ikimokyklinėmis įstaigomis: Nidos lopšeliu-darželiu ,,Ąžuoliukas“, Kretingos mokykla-darželiu 

,,Žibutė“, Klaipėdos lopšeliais-darželiais ,,Pagrandukas“, ,,Pumpurėlis“, ,,Alksniukas“, Klaipėdos 

,,Smeltės“, ,,Prano Mašioto“, progimnazijomis, ,,Balsio“, Kučinsko“ muzikos mokyklomis. 

Kretingos mokyklos-darželio ,,Žibutė“ darbuotojams vestas  seminaras ,,Mano pagalba įstaigai, 

mokytojui, vaikui“, su lopšeliu-darželiu ,,Pagrandukas“ vykdyti bendri projektai: ,,Pažinkime 

spalvas draugaudami“, su specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais ,,Kartu mes galime daug...“. 

Dalintasi gerąja darbo patirtimi, skaityti pranešimai, rodytos atviros veiklos miesto bei respublikos 

pedagogams, dalyvauta miesto atviroje neformaliojo vaikų švietimo veikloje, organizuoti  bendri 

edukaciniai renginiai, viktorinos konkursai. Miesto pedagogams skaitytas pranešimas ,,Smagūs 

eksperimentai“, organizuota respublikinė popieriaus, plastiko kūrybinių darbų paroda ,,Žiemos 

peizažas“, dalyvauta: Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse 

,,Tramtatulis“, Klaipėdos krašto vaikų ir jaunimo festivalyje ,,Giest lakštingalėlis“, koncerte ,,Vaikų 

muzikinės išdaigos“. Daug gerų emocijų paliko kartu organizuoti renginiai su tautodailininku 

Raimundu Prikockumi, poete Zita Gaižauskaite.  

 Sistemingai vykdytos trečio uždavinio – sudaryti sąlygas palankiai socialinei, 

emocinei, skatinančiai vaiko plėtotei aplinką, numatytos priemonės. Organizuotas metodinis 

pasitarimas, skaityti du pranešimai, aptartos vaikų pažinimą, tyrinėjimą, stebėjimą skatinančios 

priemonės, kalbėta apie ekologinių pradmenų formavimą ikimokykliniame amžiuje, rodytos dvi 

atviros veiklos, teikta pedagoginė-metodinė pagalba įvairiais veiklos organizavimo klausimais, 



sudarytos sąlygos ugdytinių pažintinės veiklos plėtrai. Su ugdytiniais vykta į Klaipėdos Laikrodžių, 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, Prano Domšaičio galeriją, KU botanikos sodą, Pakrančių 

apsaugos rinktinės Palangos užkardos Karklės atraminį punktą, Kretingos tradicinį amatų centrą, 

Kretingos Dvaro malūną, ,,Nykštukų kaimelį“ Kretingos rajone, ,,Pegaso“ knygyną, ,,Pempininkų“ 

biblioteką. Vykdyta projektinė veikla, įgyvendinti keturi projektai: ,,Spalvotas draugystės ratelis“, 

,,Draugaukime su knyga“, ,,Žmonių darbai, kuriuos dirbsiu užaugęs“, ,,Gruodis- gerumo, šilumos, 

padėkos mėnuo“. Edukacinei pažintinei veiklai išleista 600 eurų (MK) skirtų lėšų. Sudaryta 

pažinimo, saviraiškos, estetinius poreikius tenkinanti aplinka, atnaujintos edukacinės erdvės, įsigyta 

reikalingų ugdymo priemonių grupių auklėtojų, muzikos, neformaliojo švietimo, logopedo 

organizuojamai veiklai vykdyti. Panaudota 3800 eurų (MK) ir 6540 eurų (SB) lėšų. Už 420 eurų 

įsigytos priemonės socialinių emocinių įgūdžių programos ,,Kimochis“ vykdymui. Ugdymo 

proceso gerinimui, savalaikiam numatytų priemonių vykdymui, suburtos sveikos gyvensenos, 

teatrinė, meninės veiklos darbo grupės. Meninės grupės pedagogai puošė įstaigą įvairių renginių, 

kalendorinių švenčių progomis, teatrinės grupės atstovai organizavo edukacinius renginius, 

inscenizavo spektaklį ,,Ko verkia žemė“, kuriuo linksmino ne tik lopšelio-darželio ugdytinius, bet ir 

kaimyninių įstaigų vaikus. Sveikos gyvensenos darbo grupė organizavo sveikatos raiškos savaitę 

,,Sveikatos mitybos abėcėlė“, rytmetinę mankštą lauke, bėgimą aplink ,,Žardės“ tvenkinį, 

priešmokyklinių grupių tėvų ir vaikų futbolo varžybas, sportinę pramogą ,,Juokis, žaisk ir sportuok“ 

su lopšelio-darželio ,,Pumpurėlis“ ugdytiniais, išvykas į sporto klubą ,,Startukas“ bei sporto areną 

Vlado Knašiaus krepšinio mokyklą. Atsakingai vykdyta ugdytinių sveikatingumo veikla, 

organizuotos sveikatos valandėlės vyresniojo ir priešmokyklinio amžiaus vaikams.  Klaipėdos 

visuomenės sveikatos biuro lektorė skaitė paskaitėles vaikams: ,,Ar aš žinau kas yra sveikas 

maistas“, ,,Saugus elgesys lauke ir namuose“, ,,Kosėjimo ir čiaudėjimo taisyklės“, ,,Rankų ir 

dantukų higiena“. Paruošti stendai: ,,Pasaulinė vandens diena“, ,,Saugios žiemos linksmybės. Kaip 

saugiai elgtis ant ledo“, ,,Tai gripas ar peršalimas?“, ,,Nepiktnaudžiaukime antibiotikais“, vykdyta 

maisto produktų priėmimo, paruošimo ir išdavimo kontrolė, dalyvauta programose ,,Pienas vaikams 

ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. Siekdami pagerinti materialinę bazę, įstaigos 

išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos taupiai ir racionaliai, sprendimai derinami su įstaigos 

savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 m. trijose grupėse įrengtos naujos edukacinės erdvės, 

nupirkti nauji baldeliai žaislų kampeliams, neformaliojo ugdymo kambarėlyje atnaujintas smėlynas, 

supirktos dailės ir tautodailės veiklai skirtos priemonės, išleista 2345 eurų savivaldybės biudžeto 

(SB) ir 1000 eurų mokinio krepšelio (MK) skirtų lėšų. Lopšelio-darželio kieme pastatyti trys 

vaikiški nameliai (pavėsinės), sumontuota apsauginė tvorelė, vaikų žaidimų aikštelė išklota gumine 

danga, panaudota 5595 eurų (SB) lėšų. Pilnai išremontuotos dvi grupės, viena rūbinė, dar vienai 

grupei ir rūbinei atliktas dalinis remontas. Visose (4) laiptinėse pašalinti nustatyti, higienos normos 

HN75:2016 sveikatos saugos reikalavimai, neatitikimai. Sumontuoti nauji turėklai vaikams, esami 

apdirbti grūdintu stiklu, įsigyti nauji roletai salės langams. Statybinėms medžiagoms ir remonto 

darbams atlikti išleista 9706 eurų (SB) ir 2217 eurų rėmėjų (2%) skirtų lėšų.    

 Siekiant įgyvendinti ketvirtojo uždavinio numatytas priemones – puoselėti 

etnokultūros tradicijas, skatinant vaikų saviraišką ir kūrybiškumą, sukurta pažinimo, saviraiškos 

poreikius tenkinanti aplinka, įsigytos priemonės efektyvesnei ugdomajai veiklai organizuoti. Vestas 

metodinis pasitarimas, skaitytas pranešimas, organizuota diskusija prie apvalaus stalo ,,Pedagogas – 

kūrybinės veiklos iniciatorius“. Analizuota grupių mokytojų, specialistų ir neformaliojo ugdymo 

pedagogo bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant vieningo ugdymo, pateikta siūlymų meninio 

ugdymo puoselėjimui, įvairinimui, darbo gerinimui. 2019 m. atnaujintos dvi įstaigoje vykdomos 

neformaliojo ugdymo programos: dailės ugdymo programa ,,Spalviukai“ bei tautodailės programa 

,,Senolių skrynelė“, dalyvauta tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje ,,Zipio“ draugai. Per 

metus buvo siekiama vaikų laisvo kūrybiškumo bei jaukios, estetinės aplinkos kūrimo. Lavintas 



vaikų, tėvelių, pedagogų estetinis požiūris į supančią aplinką, organizuotos vaikų piešinių ir 

dirbinėlių parodos. Tėvams sudaryta galimybė nuolat stebėti vaikų pasiekimus. Individualių 

pokalbių metu spręstos įvairios vaikų meninių gebėjimų vystymosi galimybės, organizuotos 

bendros vaikų, tėvelių ir pedagogų darbų parodos: ,,Skambėk pavasarėli“, ,,Mažas, mažas 

kiaušinukas – paslaptingas piešinukas“, ,,Rudenėlio pokštai“, ,,Kalėdinė pasaka“. Vykdytos 

kūrybinės raiškos savaitės: ,,Mažieji stebuklai“, ,,Seniai labai seniai“, ,,Kuo turtingas ruduo“, ,,Girdi 

jau bunda žemė“. Plėtojant socialinę partnerystę su respublikos bei miesto ikimokyklinėmis 

įstaigomis dalyvauta Akmenės, Šalčininkų, Vilniaus, Kėdainių, Šiaulių miesto organizuojamose 

vaikų kūrybinių darbų parodose: ,,Paukščių sugrįžtuvės“, ,,Mano mylimiausia pasaka“, ,,Ir močiutė 

ir mama pasidžiaugs mana skara“, ,,Vaikystės lobiai“, ,,Visatos spalvos“, ,,Trijų spalvų istorija“. 

Respublikinėje pedagogų kūrybinių darbų parodoje, ,,Netradiciniai lavinamieji žaislai ir ugdymo 

priemonės“, eksponuotos dviejų mokytojų pagamintos priemonės ,,Skaičiukų ratukai“ ir 

,,Linksmoji pievelė“. Kiekvienais metais ugdytinių darbais puošiami miesto Vaikų ligoninės 

koridoriai, dalyvauta miesto ikimokyklinių ir kitų organizacijų bei įstaigų organizuojamose 

kūrybinių darbų parodose, konkursuose: ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, ,,Saulutė beldžiasi į 

žemę“, ,,Mano mamytė – pati gražiausia“, ,,Lino kelias“, ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas“, 

EMSI degalinės organizuotame piešinių konkurse ,,Mano gimtasis miestas“, policijos organizuotoje 

piešinių parodoje ,,Ginti. Saugoti. Padėti“. Daug gerų emocijų paliko organizuota  moliūgų šventė 

,,Šviečiantys moliūgai“. Kiekvienos grupės vaikai su savo tėveliais puošė savo grupės lauko 

aikšteles išraižytais, papuoštais žvakutėmis moliūgais. Vykdytos dvi akcijos: ,,Aš galiu padovanoti 

draugui“, vaikai dovanojo draugui žaislus, knygutes, spalvinimo priemones, ir akcija ,,Pyragų 

diena“, jos metu surinkti pinigai (1100 eurų), kuriuos paaukojo tėveliai bei darbuotojai, pirkdami 

įvairius skanėstus, atiduoti įstaigos ugdytiniui, kuriam reikalinga finansinė pagalba už atliekamas 

operacijas. Už aktyvų dalyvavimą įstaiga ir jos dalyviai apdovanoti padėkos raštais, dovanomis, 

kvietimais į renginius.  

 2019 metų plano įgyvendinimas vertinamas pagal SSGG analizę 

Stiprybės Silpnybės 

1. Įstaiga – atvira organizacija turinti aiškius 

veiklos prioritetus 

1. Nepakankamas pedagogų ir tėvų 

bendradarbiavimas siekiant vaikų pažangos 

2. Pedagogų iniciatyvos įgyvendinant profesinį 

tobulėjimą ir bendradarbiavimą 

2. Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, savivertė 

3. Sistemingas įstaigos veiklos įsivertinimas – 

veiksmingas problemų sprendimas 

3. Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių 

modernizavimas 

4. Puikios sąlygos ugdytinių saviraiškai 4. Lauko įrengimų stoka netenkina vaikų 

judėjimo poreikių 

5. Racionalus finansinių išteklių panaudojimas  

Galimybės Grėsmės 

1. Tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas 1. Teisės aktų kaita, perteklinės 

dokumentacijos didėjimas  

2. Racionalus ir tikslingas finansinių lėšų 

panaudojimas, sprendimai derinami su 

savivaldos institucijomis 

2. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais 

skaičius 

3. Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose 

projektuose, programose, skatinant pedagogų 

lyderystę 

3. Didelis tėvų užimtumas, aukšti ne visada 

pagrįsti reikalavimai 

4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas 4. Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas 

  

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ veiklos planas parengtas atsižvelgus į 

strateginius įstaigos planus, lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ ikimokyklinę ugdymo programą, 

neformaliojo švietimo programas: dailės ugdymo programą ,,Spalviukai“, tautodailės ugdymo 



programą ,,Senolių skrynelė“, vidaus audito rezultatus, Valstybinę švietimo 2013-2022 metų 

strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus 2020 metų veiklos prioritetus, švietimo būklę bei bendruomenės poreikius. Planu 

siekiama teikti kokybiškas ugdymo paslaugas, tenkinant ugdytinių ir tėvų poreikius ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo srityje, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros 

taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, įtraukti bendruomenės narius į lopšelio-

darželio kultūros kūrimą, kūrybiškai reaguoti į pokyčius, taupiai, racionaliai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtas lėšas.  

 2020 metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 

administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai 

darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėveliai.  

 Plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – 

KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Pedagoginė psichologinė 

tarnyba - PPT, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų sistema – RVASVT, Vidaus 

audito koordinavimo grupė – VAK, Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Savivaldybės biudžeto 

ūkio lėšos – SB, Mokinio krepšelio lėšos – MK, Įmokos už paslaugas – SP lėšos.   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 

                                                                                      2020 m. sausio 14 d.  įsakymo Nr.V1-14  

2 priedas           

                                                                                  

Pirmas uždavinys - tobulinti funkcionalios vaiko poreikius atitinkančios ugdymo (-si) aplinkos 

kūrimą ir funkcionavimą 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Dokumentų rengimas, vertinimas, koregavimas,  atnaujinimas, keitimas 

1.1. Įstaigos 2020 metų veiklos plano 

parengimas  

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

darbo grupė 

Sausio mėn. Įstaigos 

tarybos 

posėdyje, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Pedagogų tarifikacija,  

etatų bei vardiniai sąrašai 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

 

Sausio, 

Rugsėjo mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

1.3. Finansų kontrolės būklės 

ataskaita 

I. Daukšienė Vasario – kovo 

mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

1.4. Lopšelio-darželio „Papartėlis“ 

darbo apmokėjimo sistemos 

parengimas 

I. Daukšienė Pasikeitus teisės 

aktams 

Darbo tarybos 

posėdyje, 

Bendruomenės 

susirinkime 

1.5. Įstaigos darbuotojų veiklos 

vertinimo, metinių užduočių, 

siekiamų rezultatų ir jų vertinimo 

rodiklių nustatymas 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė 

Sausio mėn. Darbo tarybos 

posėdyje 

2. Organizaciniai darbai 

2.1. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo grupių komplektacija 

I. Daukšienė 

 

Gegužės- 

rugpjūčio mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

2.2. Mokinių ir pedagogų registro 

duomenų atnaujinimas 

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Direkcinis 

posėdis 

2.3. Savivaldybės biudžeto (SB) ir 

mokinio krepšelio (MK), 

įmokų už paslaugas (SP), 

patalpų paslaugos, paramos 

lėšų tikslingas paskirstymas ir 

veiksmingas panaudojimas 

įstaigos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimui 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė, 

O. Palevičienė, 

D. Rimkė 

 

 

Vasario mėn.  Direkciniame 

posėdyje 

2.4. Lopšelio-darželio švietimo 

stebėsenos rodiklių fiksavimas  

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė, 

O. Palevičienė 

S. Milašiutė 

Vasario-kovo 

mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

2.5. Kūrybinių ir darbo grupių 

veiklos analizė  

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2.6. Darbo, sveikatos, civilinės, 

priešgaisrinės saugos programų 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė, 

 Gruodžio mėn. Bendruomenės 

susirinkime 



veiklos analizė I. Bartkutė, 

D. Eidikytė 

2.7. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

analizė 

O. Palevičienė Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.8. Viešųjų pirkimų vykdymas B. Kvietkienė, 

 O. Palevičienė 

S. Milašiutė 

J. Žukauskienė 

Per metus Direkciniame 

posėdyje 

2.9. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

metinės inventorizacijos 

vykdymas 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkričio,  

gruodžio mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

3. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas  

3.1. Mokytojų kvalifikacijos 

vykdymo analizė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

3.2. Mokytojų 2020 metų veiklos 

ataskaitų analizė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. Metodiniame 

pasitarime 

3.3. Elektroninio dienyno įvaldymas 

3.3.1. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio  

amžiaus vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimas ir 

fiksavimas 

Įstaigos 

pedagogai, 

O. Palevičienė 

 

Gegužės, 

lapkričio mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.3.2. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo turinio planavimas, 

veiklos dokumentų kokybės 

vertinimas 

O. Palevičienė, 

I. Daukšienė 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.   Metodinis pasitarimas 

4.1. Pranešimas 

,,Žaidimo įtaka vaiko raidai“ 

N. Būtienė Vasario mėn. Metodiniame 

pasitarime 

4.2. Pranešimas 

,,Savarankiškumo ugdymas1,5-2 

metų amžiaus grupėje“ 

A. Kniukštienė Vasario mėn. Metodiniame 

pasitarime 

4.3. Pranešimas „Žaidimai 

savarankiškoje veikloje“ 

R. Miciuvienė Vasario mėn. Metodiniame 

pasitarime 

5. Materialinės bazės gerinimas 

5.1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

I. Daukšienė , 

B. Kvietkienė,        

O. Palevičienė 

Birželio-

rugpjūčio mėn.  

Įstaigos 

tarybos 

posėdyje 

5.2. Ugdymo priemonių įsigijimas 

veiklai lauke ir grupėse 

O. Palevičienė, 

B. Kvietkienė,         

O. Palevičienė 

Per metus 

 

Informacinėje 

valandėlėje 

5.2.1. Sporto inventoriaus atnaujinimas O. Palevičienė 

B. Kvietkienė 

Per metus 

 

Informacinėje 

valandėlėje 

5.2.3. Priemonių ugdomai veiklai 

įsigijimas 

O. Palevičienė Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

5.2.4. Muzikos instrumentų įsigijimas O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė 

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

6. Koridorių  remontas  I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė 

Birželio,  

liepos mėn. 

Direkciniame 

pasitarime 

7. Grupių remontas I. Daukšienė,                                                                                                                                               Birželio,  Direkciniame 



 

Antras uždavinys- stiprinti ugdymo kokybę  

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1 Perspektyvinių planų rengimas     

1.1. Muzikinės  veiklos ilgalaikių plano 

sudarymas 

O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

 

Sausio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Neformaliojo ugdymo programų 

„Spalviukai“ ir „Senolių skrynia“ 

ilgalaikių planų sudarymas  

O. Palevičienė, 

 J. Minkevičiūtė 

Sausio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

1.3. Priešmokyklinio ugdymo grupių 

perspektyvinių veiklos planų 

parengimas 

O. Palevičienė, 

 B. Petriškienė,  

 R. Puidokienė, 

 D. Eidikytė 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokytojų 

taryboje 

2. Kūno kultūros, muzikos, 

neformaliojo ugdymo, logopedinių 

pratybų   tvarkaraščių sudarymas 

O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

 J. Minkevičiūtė, 

V. Kazlauskienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3. Pedagoginio proceso stebėsenos 

plano vykdymas  

(5 priedas) 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Per metus Metodiniame 

pasitarime, 

informacinėje 

valandėlėje 

4 Metodinis pasitarimas    

4.1. Pranešimas  

,,Eksperimentų ir tyrinėjimų nauda 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikams“ 

V. Vitkevičienė Balandžio 

mėn. 

Metodiniame 

pasitarime 

4.2. Pranešimas ,,Atbundančios gamtos 

stebėjimai“ 

D. Jurevičienė Balandžio 

mėn. 

Metodiniame 

pasitarime 

4.3. Filmuota atvira veikla „Kiškučių“ 

grupėje „ Papuošiu žemelę 

R. Miciuvienė Balandžio 

mėn. 

Metodiniame 

pasitarime 

 

 

B. Kvietkienė liepos, 

rugpjūčio mėn. 

pasitarime 

8. Smėlio keitimas I. Daukšienė,  

B. Kvietkienė 

Gegužės mėn. Direkciniame 

pasitarime 

9. Lauko įrengimų sporto aikštelės, 

pavėsinių įsigijimas 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

B. Kvietkienė  

 

Balandžio- 

rugpjūčio mėn. 

Įstaigos tėvų 

aktyvo 

posėdyje, 

grupių tėvų 

susirinkimuose 

10. Prekių ir inventoriaus pirkimas : 

patalynės, 

santechnikos, elektros prekių, 

baldų 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė 

Per metus Direkciniame 

pasitarime 

10.1. Remonto, valymo priemonių 

pirkimas 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė 

Per metus Direkciniame 

pasitarime 

10.2. Šviestuvų meninio ugdymo 

grupėje keitimas 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė 

Birželio- 

rugpjūčio mėn. 

Direkciniame 

pasitarime 

11.  IKT (kompiuterių, 

spausdintuvų) įsigijimas 

I. Daukšienė, 

B. Kvietkienė 

Per metus Įstaigos 

tarybos 

posėdyje 



gražiausiomis spalvomis“ 

5. Emocinio ugdymo programų 

įgyvendinimas 

    

5.1.  „Zipio draugai“  O. Palevičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Per metus Priešmokyk. 

grupių 

susirinkime 

5.2.  „Kimochis“  O. Palevičienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Per metus Ikimokyklinės 

grupės 

susirinkime 

6. Kvalifikacijos tobulinimas 

6.1. Kvalifikacijos tobulinimo plano 

vykdymas       

(3 priedas) 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Metodinės 

tarybos 

posėdyje, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6.2. Dalyvavimas grupinėje VIP 

narystėje nuotoliniu būdu 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

7. Tėvų švietimas 

7.1. Paskaitų, konsultacijų, susitikimų 

su psichologais organizavimas 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

7.2. Informacinių stendų, bukletų, 

atmintinių aktualiais raidos ir 

ugdymo klausimais rengimas, 

pedagoginės ir metodinės 

literatūros kaupimas, 

rekomendavimas tėvams 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

7.3. Informacijos apie įstaigos veiklą, 

naujienas, pasiekimus ir planus, 

pateikimas internetinėje svetainėje  

I. Daukšienė,  

O. Palevičienė, 

darbo grupė 

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

7.4. Atvirų durų dienos organizavimas Grupių mokytojos Balandžio,  

spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.5.  Lankstinukų, atmintinių, 

rekomendacijų stendinių pranešimų 

ruošimas 

O. Palevičienė, 

V. Kazlauskienė, 

grupių mokytojos  

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

8. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

plano sudarymas   (4 priedas) 

O. Palevičienė, 

VGK nariai, 

mokytojai ,  

logopedė 

Pagal 

planą 

VGK 

posėdžiuose 

9. Tėvų konsultacijų organizavimas: 

9.1. Konsultacijos lopšelio grupių 

tėvams „Trimečių vaikų kalbos 

skatinimas“  

V. Kazlauskienė Pagal 

poreikį 

Informacinėje 

valandėlėje 

10. Tėvų susirinkimų organizavimas 

10.1. ,,Kaip padėti vaikui tapti 

savarankišku“ 

R. Miciuvienė Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.2. ,,Vaikų adaptacijos problemos“ A. Kniukštienė Rugsėjo Informacinėje 



mėn. valandėlėje 

10.3. „Vaikų tarpusavio santykiai 

grupėje“ 

J. Žardeckienė Lapkričio  

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.4. „Auklėjimo klaidos, kurias daro net 

geriausi tėvai“ 

A. Stirbienė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.5. „Ar mokame bendrauti. Gero 

bendravimo veiksniai“ 

N. Būtienė Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.6. „Apie adaptaciją...“ R. Jocienė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.7. „Zipio programos turinys“ R. Puidokienė Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.8. „Priešmokyklinio ugdymo tikslai ir 

uždaviniai“ 

D. Eidikytė Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje  

10.9. „Vaikų adaptacija darželyje“ I. Kleibienė, 

 

Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.10. „Padėkime vaikui drauge“ D. Gudynienė Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10.11. „Tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimo svarba vaikų 

savarankiškumo ugdymui“ 

R. Rajauskienė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

11. Tiriamoji analitinė veikla 

11.1. Spec. pagalbos (logopedo) vaikui 

teikimo efektyvumas 

O. Palevičienė, 

V. Kazlauskienė 

Per metus VGK posėdyje 

11.2. Tėvų apklausa apie vaikų įstaigos 

lankymą vasaros laikotarpiu 

I. Daukšienė, 

 grupių mokytojai 

Vasario-

kovo mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

11.3. Ugdymo turinio ir pasiekimų 

(pažangos) vertinimo dermė ir 

kokybė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gegužės 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

11.4. Vidaus audito vykdymas: 

plačiojo ir giluminio audito 

atlikimas 

I. Daukšienė, 

vidaus audito darbo 

grupė 

Spalis-

lapkritis, 

balandis-

gegužė 

Bendruomenės 

susirinkime 

11.5. Vaikų sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo įstaigoje galimybių 

analizė 

O. Palevičienė, 

I. Bartkutė 

Balandžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

11.6. Mokytojų  veiklos analizė ir 

vertinimas 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12. Dalinimasis gerąja patirtimi mieste 

12.1. Muzikinė veikla su ankstyvojo 

amžiaus vaikais „Mano nuotaika 

gera“ 

G. Gedvilienė Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.2. Atvira veikla su „Bitučių“ grupės 

ugdytiniais „ Esu sveikas ir stiprus“ 

R. Puidokienė Spalio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.3. Pranešimas „Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų sveikatos ugdymo 

galimybės“ 

D. Eidikytė Spalio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

12.4. Pranešimas ,,Projektinė veikla O. Palevičienė Rugsėjo Mokytojų 



įstaigoje“ mėn. tarybos 

posėdyje 

12.5. Koncertas Žvejų kultūros rūmuose  G. Gedvilienė Kovo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

13. Mokytojų patirties sklaida įstaigoje 

13.1. Filmuota veikla „Laukiam Velykų“ D. Jurevičienė Balandžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

13.2. Filmuota veikla „Augu , svajoju 

,kuriu“ 

R. Rajauskienė Lapkričio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

14. Ugdytinių pažintinė veikla už įstaigos ribų 

14.1. Ekskursija Klaipėdos botanikos 

sodą 

„Meškučių“ grupė Balandžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.2. Išvyka Klaipėdos miesto VPK 

prevencijos poskyrį 

„Meškučių grupė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.3. Išvyka Mažosios Lietuvos muziejų „Paukščiukų“, 

„Drugelių“, 

„Spinduliukų“, 

„Bitučių“ grupės 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.4. Išvyka į Laikrodžių muziejų „Paukščiukų“, 

„Kiškučių“ grupės 

Balandžio  

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.5. Išvyka į P. Domšaičio galeriją „Paukščiukų“ grupė Sausio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.6. Ekskursija į Ventės ragą  „Paukščiukų“ grupė Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.7. Ekskursija į „Nykštukų miestelį“ ‚Paukščiukų“ grupė Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.8. Ekskursija į Palangos Gintaro 

muziejų 

„Drugelių“ grupė Balandžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.9. Ekskursija į  kepyklėlę „Cukraus 

burtai“  

„Kiškučių“ grupė Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

 

Trečias uždavinys- sudaryti palankias sąlygas platesnei vaikų kūrybinės raiškos plėtrai. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Metodinė diena įstaigoje  

„Meninė veikla ikimokykliniame 

amžiuje: vaikų ugdymas daile“ 

O. Palevičienė Spalio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

1.1. Pranešimas  

„Piešiniai atspindi vaiko savijautą“ 

R. Rajauskienė Spalio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Pranešimas  „Tautodailė vaikų 

meninėje kūrybinėje veikloje“ 

J. Minkevičiūtė Spalio 

mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2. Šeimos šventės 

2.1. „Gražiausia- vaikų šypsena“ A. Stirbienė, 

 A. Vaičekauskienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.2. „Mamyte, aš tave myliu“ A.Vaičekauskienė, 

A. Kniukštienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 



2.3. „Gražiausi posmai ir dainelės, jums 

tėveliai“ 

N. Būtienė 

D. Jurevičienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.4. „Tau mano mamyte, saulutės 

šviesa“ 

I. Koršeniuk, 

R. Miciuvienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.5. „Mamyte, tėveli, pašokim kartu“ J. Žardeckienė, 

 I. Alčauskienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.6. „Jums, tėveliai, dovanoju“ R. Rajauskienė, 

R. Miciuvienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.7. „Myliu ir dėkoju“ D. Gudynienė, 

R. Mockienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.8. Atsisveikinimo su grupe šventė „Po 

saulutės delnu“ 

R. Jocienė, 

A. Alčauskienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.9. „Drugelių“ grupės išleistuvės 

„Likite sveiki, mieli drugeliai“ 

D.Gudynienė, 

I. Kleibienė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.10. „Į mokyklą žengti laikas, mes 

užaugom dideli...“ 

R. Puidokienė, 

 D. Eidikytė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2.11. Atsisveikinimas su darželiu „Gero 

kelio, Spinduliukai“ 

B. Petriškienė ,  

D. Eidikytė 

Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

3. Vakaronės 

3.1. „Rudenėlio takeliu“ N. Būtienė, 

D. Jurevičienė 

Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

3.2. „Lineli, lineli“ D. Gudynienė, 

R. Mockienė 

Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

3.3. Adventinė vakaronė „ Už girių 

girių ugnelė dega“ 

R. Puidokienė, 

D. Eidikytė 

Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4. Ugdytinių, mokytojų, tėvų kūrybinių darbų parodos 

4.1. „Kokia graži žiemuže tu esi“ Kniukštienė, 

 A. Vaičekauskienė 

Sausio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.2. Dailės ugdymo grupės vaikų 

koliažų paroda „Šilti draugų 

žodeliai” 

J. Minkevičiūtė Vasario 

mėn. 

 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.3. „Nulipdžiau aš sniego senį“ N. Būtienė, 

D. Jurevičienė 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.4. Tautodailės darbelių paroda „O tas 

raštų margumas“ 

B. Petriškienė, 

R. Puidokienė. 

D. Eidikytė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.5. Tautodailės ugdymo grupės vaikų 

lipdinių paroda „Laiko ženklai“ 

J. Minkevičiūtė 
 

 

Balandžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.6. Rudeninių gėlių paroda „Pievos 

žalios daug gėlių“ 

J. Minkevičiūtė, 

I. Alčauskienė, 

R. Miciuvienė, 

J. Žardeckienė 

Rugsėjo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.7. Dailės ugdymo grupės vaikų 

monotipijų paroda „Rudenėlio 

margas rūbas“ 

 

J. Minkevičiūtė Spalio 

mėn. 

 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.8. „Rausta lapai pamažu, Rudenėli, 

kaip gražu“ 

J. Minkevičiūtė, 

D. Gudynienė, 

A. Kniukštienė 

Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 



4.9. Tautodailės ugdymo grupės vaikų 

Kalėdinių žaislų paroda „Eglutės 

svajonė“ 

 

J. Minkevičiūtė Lapkričio 

mėn. 

 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.10. Kalėdinių puokščių paroda „Sužibo 

Kalėdų žvaigždelė" 

J. Minkevičiūtė, 

A. Vaičekauskienė 

Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

 

4.11. „Mano Kalėdų angelas“  A. Stirbienė, 

A. Vaičekauskienė 

Gruodžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

5. Kūrybinės raiškos savaitės 

5.1. „Žiemos linksmybės“ O. Palevičienė, 

Sveikatos kūrybinė 

grupė 

Vasario 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.2. „Saugus, kai žinau“ O. Palevičienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Vasario 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.3. „Senovės amatai mūsų laikais“ O. Palevičienė, 

J. Minkevičiūtė, 

grupių mokytojai 

Kovo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.4.  „Po vaikystės pasakos sparnais“ Kūrybinė teatrinė 

grupė 

Kovo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.5. „ Dėdės derliaus viešnagė“ O. Palevičienė, 

Kūrybinė grupė 

Spalio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6. Teatro savaitės renginiai 

6.1. Pasaka  „Drugelių pasaka“ I. Kleibienė. 

 D. Gudynienė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

6.2. Pasaka „Kaip ežiukas ėjo aušros 

pasitikti“ 

R. Mockienė, 

 D. Gudynienė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

6.3. Pasaka „Išranki nuotaka“  B. Petriškienė, 

D. Eidikytė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

6.4. Pasaka „Dangus griūva“ R. Puidokienė, 

D. Eidikytė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

6.5. Pasaka „Svečiuose pas saulytę“ R. Jocienė, 

I. Alčauskienė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

6.6. Pasaka „Pagrandukas“ A. Stirbienė, 

A. Vaičekauskienė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

6.7. Pasaka ,,Vištytės pyragas“ N. Būtienė, 

D. Jurevičienė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7. Tradicinių ir netradicinių renginių organizavimas 

7.1. Eglutės nupuošimo šventė 

„Išlydėkim vaikučiai, žaliaskarę 

eglutę“ 

O. Palevičienė, 

 G. Gedvilienė 

Sausio  

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.2. Vasario 16- „Lietuva-tai mano 

kraštas“   

 

D. Eidikytė, 

I. Kleibienė. 

D. Gudynienė, 

R. Puidokienė 

G. Gedvileinė 

Vasario 

mėn. 

 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.3. Užgavėnių šventė „Šalta žiema 

šalin eina“ 

A. Vaičekauskienė, 

J. Minkevičiūtė, 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 



J. Žardeckienė, 

A. Kniukštienė,  

N. Būtienė, 

A, Stiebienė 

7.4. Kaziuko šventė „Kaziuko 

kermošiaus linksmybės“ 

R. Miciuvienė 

V. Vitkevičienė, 

J. Minkevičiūtė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.5. Velykų šventė „Sulaukėm Velykų, 

atrieda margučiai“ 

R. Mockienė, 

D. Gudynienė, 

V. Vitkevičienė 

Balandžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.6. Rugsėjo 1-osios „Jau varpelis dilin, 

dilin šypsenėlių daug aplink“ 

R. Puidokienė. 

B. Petriškienė,  

D. Eidikytė 

A. Stirbienė, 

I.  Kleibienė 

Rugsėjo  

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.7. Derliaus šventė „Rudenėlio 

pokštai“ 

R. Rajauskienė, 

I. Koršeniuk, 

R. Miciuvienė 

J. Minkevičiūtė 

Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7.8. Susitikimai su  Kalėdų seneliu 

„Kalėdinė pasaka“ 

Visų grupių 

mokytojai 

Gruodžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

8. Šventinis renginys skirtas vaikų 

gynimo dienai „Vaikystės šėlsmas“  

R. Jocienė, 

A. Alčauskienė,  

J. Žardeckienė 

Birželio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

9. Moliūgų šventė  „Moliūgai atrieda 

atidunda“ 

R. Jocienė, 

A. Alčauskienė, 

J. Žardeckienė 

Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

10. Raiškaus skaitymo renginys 

„Skambūs žodžiai tau, Tėvyne“ 

D. Jurevičienė, 

V. Vitkevičienė 

Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

11. Saugaus eismo renginiai 

11.1. Piešinių paroda įstaigos 

bendruomenei ir svečiams „Aš 

saugiai einu per gatvę“ 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

11.2. Viktorina „Mirksi šviesoforo akys“ Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

12. Susitikimas su Klaipėdos apskrities 

VPK kelių policijos tarnybos 

specialistu 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

13. Akcijos 

13.1. „Eglute žibėk, džiugink didelius ir 

mažus“ 

A.Stirbienė, 

G.Gedvilienė 

A. Vaičekauskienė 

I. Alčauskienė 

Gruodžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

13.2.  „Pyragų diena“ R. Jocienė,  

A. Alčauskienė 

Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14. Edukacinė veikla  darželyje 

14.1. Velykų papročiai su etnologe V. 

Jankūnaite 

„Spinduliukų“ grupė Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.2. Adventas su etnologe V. Jankūnaite „Spinduliukų“ grupė Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

14.3. Edukacinis renginys su tėvais su 

etnologe V. Jankūnaite 

R. Puidokienė Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 



15. Kūrybinės dirbtuvės 

15.1. Kūrybinės dirbtuvės su įstaigos 

mokytojomis „Užgavėnių kaukių 

gamyba“  

J. Minkevičiutė Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

16. Projektinė veikla 

16.1. ‚Patrepsinis“ (Respublikinis) G. Gedvilienė Spalio –

lapkričio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.2 „Pažinkime spalvas draugaudami“ 

(tęsinys)  

A. Stirbiene, 

A. Vaičekauskienė 

Sausio- 

gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.3. „Sveiki sugrįžę , paukšteliai, 

gimtinėn“ 

R. Jocienė, 

A. Alčauskienė 

Vasario- 

gegužės 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.4. „Mano knygelės“ R. Mockienė , 

 D. Gudynienė 

Kovo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.5. „Iš močiutės skrynios“ J. Minkevičiūtė, 

kūrybinė meninė 

grupė 

Kovo – 

gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.6. „Gamtos stebuklai ir aš“ D. Jurevičienė, 

 N. Būtienė 

Kovo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.7. „Pirmieji pavasario pranašai“ 

 

Priešmokyklinės 

grupės 

Balandžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

16.8. „Jaučiu , tyrinėju kuriu“ R. Rajauskiene, 

 R. Miciuvienė 

Rugsėjo-

gruodžio 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

Ketvirtas uždavinys- plėtoti vaikų sveikatos stiprinimo ir saugojimo nuostatas, telkiant 

bendruomenę bendradarbiavimui ir gerosios darbo patirties sklaidai 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įgyvendinti mokinių sveikatos priežiūros veiklos planą  

1.1. Paskaitos vaikams    

1.2.  ,,Ar aš žinau kas yra sveikas, o 

kas- nesveikas maistas“ 

I. Bartkutė Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

1.3.  „Daržovių įvairovė ir nauda 

sveikatai“ 

 

I. Bartkutė Balandžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

1.4.  „Saugus elgesys lauke ir namuose“ I. Bartkutė Balandžio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

1.5.  „Mikrobai ir kaip nuo jų 

apsisaugoti“ 

I. Bartkutė Gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

1.6. „Kaip taisyklingai plauti rankas“ I. Bartkutė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

1.7.  ,,Kaip taisyklingai valytis dantis‘‘  I. Bartkutė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

1.8.  „Kosėjimo ir čiaudėjimo taisyklės“ I. Bartkutė Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 



1.9.  „Teigiamos ir neigiamos mūsų 

emocijos” 

I. Bartkutė Birželio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

2. Mankšta lauke 

 

I. Bartkutė Gegužės 

mėn.  

Informacinėje 

valandėlėje 

3. Akcija ,,Į darželį su dviračiu“ I. Bartkutė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4. Stendinė medžiaga    

4.1. ,,Pasaulinė košių diena“ I. Bartkutė Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.2. ,,Pasaulinė vandens diena“ I. Bartkutė Kovo 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.3. Stendas ,,Tai gripas ar peršalimas“ I. Bartkutė Sausio 

mėn.  

Informacinėje 

valandėlėje 

4.5. „Rotavirusinės infekcijos“  I. Bartkutė Lapkričio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.6.  ,,Vaikų psichinę sveikatą 

žalojantys veiksniai“ 

I. Bartkutė Birželio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

4.7. Informacinė atmintinė „Kur 

kreiptis pagalbos“ 

I. Bartkutė Birželio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

5. Metodinis pasitarimas apie fizinį aktyvumą 

5.1 Atvira veikla „Sportuokime ir 

būkime sveiki“ 

A. Stirbienė Spalio 

mėn. 

Metodiniame 

pasitarime 

5.2 Pranešimas  „Projektinio metodo 

svarba ikimokyklinukų fizinio 

aktyvumo ugdymui“ 

D. Gudynienė Spalio 

mėn. 

Metodiniame 

pasitarime 

5.3. Mokytojų pagamintos priemonės 

plokčiapėdystės profilaktikai  

O. Palevičienė, 

Grupių mokytojai 

Spalio 

mėn. 

Metodiniame 

pasitarime  

6. Sportinės pramogos „Žiemos 

linksmybės“ 

D. Eidikytė, 

 B. Petriškienė, 

R. Puidokienė 

Vasario 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

7. Futbolo varžybos su lopšelio-

darželio „Pumpurėlis“ 

priešmokyklinių grupių vaikais 

D. Eidikytė, 

 B. Petriškienė, 

R. Puidokienė 

Birželio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

8. Rytmetinė mankšta „Pradėkime 

dieną žvaliai“ (vaikų priėmimas 

lauke ) 

D. Eidikytė, 

 B. Petriškienė, 

R. Puidokienė 

Birželio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

9. Sportinė pramoga su l.-d. 

ugdytiniais „Sportuoju aš-sportuok 

ir tu“  

D. Eidikytė, 

 B. Petriškienė, 

R. Puidokienė 

Birželio 

mėn.  

Informacinėje 

valandėlėje 

10. Neformaliojo vaikų švietimo 

fizinio ugdymo programos 

parengimas 

I. Daukšienė 

O. Palevičienė 

Gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

10.1. Sporto inventoriaus atnaujinimas O. Palevičienė Birželio- 

rugpjūčio 

mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

10.2. Veiklos planų ruošimas fizinio 

ugdymo veikloms 

O.Palevičienė, 

neformalaus 

švietimo mokytojas 

(fizinis ugdymas) 

Rugsėjo 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos, 

Metodinės 

tarybos 



posėdžiuose 

11. Sveikatinimo renginiai 

11.1. Susitikimas su Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistais 

O. Palevičienė, 

I. Bartkutė, 

sveikatingumo 

kūrybinė grupė 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

11.2. Susitikimas su žolininke ( -u)  D. Eidikytė, 

 B. Petriškienė, 

R. Puidokienė 

Balandžio-

gegužės 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

11.3. Sveiko maisto receptų paroda 

„Mano šeima gamina sveikai“ 

D. Eidikytė, 

 B. Petriškienė, 

R. Puidokienė 

Spalio 

mėn. 

Informacinėje 

valandėlėje 

12. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

12.1. Ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: 

Klaipėdos lopšeliais-darželiais 

‚Pagrandukas“ „Pumpurėlis“ , 

„Alksniukas“ „Volungėlė“ 

Kretingos mokykla –darželis 

„Žibutė“, Nidos lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“  

I.Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai, 

logopedė, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

Per metus Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

12.2. Klaipėdos m. progimnazija 

„Smeltė“ 

 O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

12.3. Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazija 

G. Gedvilienė Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

12.4. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykla 

G. Gedvilienė Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

12.5. Mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimosi institucijomis: (KU, 

Klaipėdos kolegija,  KPŠKC, PPT 

ir kitomis švietimo bei sveikatos 

institucijomis 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai, 

logopedė, 

neformaliojo 

ugdymo mokytoja 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 M. 

 

1. 1. 2020 metų veiklos plano pristatymas. 

2. Darbo apmokėjimo sistemos pristatymas. 

 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 
Sausio mėn. 

2. 1. Elektroninio dienyno galimybės numatant tėvų 

prieigą. 

2. Vaikų užimtumas antroje dienos pusėje. 

  

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

 

Kovo  mėn. 

3. 1. Vaikų sveikatos ugdymo ir stiprinimo įstaigoje 

galimybių analizės aptarimas. 

 2. Ugdymo turinio ir pasiekimų (pažangos) 

vertinimo dermė ir kokybė. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 
Rugsėjo mėn. 

4. 1. 2020 metų metodinės veiklos ataskaita. 

2. 2021 metų įstaigos Veiklos plano projekto 

pristatymas. 

 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 
Gruodžio mėn. 

 

METODINĖS  TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 M. 

 

1. 1. Veiklos plano 2020 metams svarstymas, veiklos 

priemonių aptarimas. 

2. Mokytojų motyvacijos skatinimas siekiant 

kokybiško ugdymo. 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Sausio 

mėn. 

2. 1. Veiksniai lemiantys ugdymo kokybę. 

2. Metodinės dienos „Meninė veikla ikimokykliniame 

amžiuje: vaikų ugdymas daile“ organizavimo 

aptarimas 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Balandžio 

mėn. 

3. 1. Vaikų užimtumo grafikų svarstymas 2020-2021 m.                        

m. 

2. Savaitės ugdomosios veiklos planų kokybės 

vertinimas. 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Rugsėjo 

mėn. 

4. 1. Metodinės veiklos 2020 metų  analizė. 

2. 2021 metų veiklos plano gairių numatymas. 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Gruodžio 

mėn. 

 

ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 M. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Tema 

 

Atsakingi asmenys 

 

Vykdymo data  

1. Švenčių ir renginių organizavimas įstaigoje I. Kleibienė 

R. Miciuvienė  

 

Visus metus 

2.  Pagalbos vaikui efektyvumas, įstaigos 

dokumentų valdymas, archyvavimas 

D. Jurevičienė 

R. Miciuvienė 

Balandžio  

Gegužės mėn.  

3.  Finansinių išteklių panaudojimas I. Kleibienė 

J. Žukauskienė 

 

Gruodžio mėn. 

4.  2020 metų lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 

metinės veiklos plano svarstymas, Įstaigos 

tarybos plano svarstymas  

I. Kleibienė 

R. Miciuvienė  

D. Jurevičienė 

R. Eirošiutė 

V. Rimonienė 

J. Žukauskienė  

 

 

Gruodžio mėn.  



Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“  
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2020 METAMS 

  
 

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1. Sudaryti įstaigos VGK veiklos planą  

2020 m. 

Sausio mėn. O. Palevičienė 

 

2. Organizuoti  VGK posėdžius 1-2 kartus per  

ketvirtį 

O. Palevičienė 

D. Eidikytė 

4. Svarstyti ugdytinų saugumo užtikrinimo 

klausimus grupėje, darželio teritorijoje 

bei už jos ribų 

Per metus O. Palevičienė, 

 A. Stirbienė 

 

5. Parengti VGK veiklos ataskaitą už 2020 

metus 

Gruodžio mėn. O. Palevičienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

6. Ugdytinių adaptacijos problemų 

sprendimo būdai, ugdymosi sunkumų 

priežasčių šalinimas 

Rugsėjo- 

lapkričio mėn. 

VKG,  

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo  

mokytojai 

7. Vykdyti 2020 m. mokinių sveikatos 

priežiūros veiklos planą 

Per metus Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė  

I. Bartkutė 

8. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos  programos įgyvendinimas 

Per metus O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

9. Organizuoti kūrybinę raiškos savaitę 

„Saugus, kai žinau“ 

Vasario mėn. O. Palevičienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

10.  Rekomendacijų- lankstinukų 

pedagogams ir tėvams paruošimas: 

1. Parengti lankstinuką ,,Kalbos ugdytojo 

atmintinė“ 

 

 

Kovo mėn. 

 

V. Kazlauskienė 

11.   Vykdyti Tarptautines socialinių, 

emocinių sunkumų įveikimo įgūdžių  

programas „Zipio draugai“ , Kimochis“  

 

Per metus 

O. Palevičienė, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai  

 

12.  Organizuoti veiksmo savaitę „Be 

patyčių“  

Kovo mėn. VGK, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

13. Organizuoti Tarptautinę tolerancijos Lapkričio mėn. VGK, 



dieną priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 14.  Stendinės medžiagos pedagogams, 

tėvams pateikimas 

Per metus VGK 

15.  Literatūros įvairiomis prevencijos 

temomis rinkimas ir sisteminimas 

Per metus VGK nariai 

16.  Psichologo pagalbos ugdytiniams, 

tėvams, pedagogams teikimas: 

 - paskaitų organizavimas, 

-  lankstinukų, rekomendacijų paruošimas 

 

Per metus 

O. Palevičienė 

 

17. Turizmo renginių vadovų kvalifikacijos 

tobulinimas (seminarų lankymas) 

Per metus O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

18.  Rekomendacijų  ,,Saugus eismas 

gatvėje“ paruošimas 

Vasario mėn. O. Palevičienė 

19. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, Visuomenės 

sveikatos biuru, Klaipėdos PPT 

 

Per metus 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

 

SPECIALUS UGDYMAS 

20.  Visų ugdytinių kalbinių gebėjimų 

įvertinimas 

Gegužės- rugsėjo 

mėn. 

V. Kazlauskienė, 

 O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

21. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 

sudarymas, suderinimas su VGK, PPT 

(patvirtintas ugdymo įstaigos vadovo) 

Rugsėjo, sausio 

mėn. 

  

V. Kazlauskienė 

22. VGK dokumentų paruošimas švietimo 

pagalbai gauti: 

- tėvų sutikimas, 

-mokinio stebėjimo kortelės pildymas, 

- pirminis specialiųjų ugdymosi poreikių 

įvertinimas, 

- švietimo pagalbos skyrimas, įvertinimas 

PPT 

 

 

Per metus 

V. Kazlauskienė, 

grupių mokytojai, 

tėvai 

23. Teikti individualias konsultacijas: 

23.1. Konsultacijos tėvams vaiko kalbos raidos 

klausimais 

Per  metus V.  Kazlauskienė 

23.2. Konsultacijos mokytojams vaiko kalbos 

raidos klausimais 

Per  metus V.  Kazlauskienė 

23.3. Ikimokyklinio ugdymo programų 

pritaikymas 

Per  metus O. Palevičienė, 

V.  Kazlauskienė 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

2020 METAMS 

  

         

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

Data 

 

Atsakingi 

1. Pedagogų pasirengimas ir edukacinių 

erdvių atnaujinimas  naujiems 2020-2021 

mokslo metams. 

Gegužės-rugsėjo 

mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2. Planavimo kokybės vertinimas   

2.1. Grupių  elektroninio dienyno pildymo 

kontrolės vykdymas 

Vasario, gegužės, 

rugsėjo mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.1. Neformaliojo ugdymo veiklos planų 

elektroniniame dienyne kokybė 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.2. Grupių mokytojų planų kokybės 

vertinimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.3. Pritaikytų ir individualizuotų programų 

kokybės vertinimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.4. Logopedo, dokumentų ir veiklos analizė Vasario, gegužės, 

rugsėjo mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.5. Meninio ugdymo mokytojos veiklos 

planavimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

3. Pedagogų veiklos stebėsena: 

3.1. Kultūrinių-edukacinių, kalendorinių 

švenčių, sportinių  renginių 

organizavimas  

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

3.2. Kūrybinių raiškos savaičių veiklos 

planavimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

3.3. Neformaliojo vaikų švietimo ugdymo 

programų įgyvendinimas 

Gegužės, 

lapkričio mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

4. Šiuolaikiškų informacinių technologijų 

taikymas ugdomojoje ir kasdieninėje 

vaikų veikloje 

 

Balandžio mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

5. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas  Gruodžio,  

gegužės mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6  Besiatestuojančių pedagogų veiklos 

stebėjimas ir vertinimas   

Kovo, balandžio, 

spalio mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos 

 D. Jurevičienės veikla  

Vasario-spalio 

mėn.. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6.2. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos  

R. Miciuvienės veikla 

Vasario-spalio 

mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

7. Mažai patirties turintiems pedagogams 

pagalbos suteikimas  

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

8. Šeimos ir darželio partnerystės plėtojimas  

stiprinant vaikų sveikatą 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

9. Sveikos gyvensenos įpročių ir įgūdžių Per metus I. Daukšienė,          



formavimas kasdieninėje vaiko veikloje O. Palevičienė 

10. Pasivaikščiojimų lauke organizavimo 

kokybės, priemonių panaudojimo 

stebėjimas 

 

Per metus 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

11. Ugdymo proceso organizavimo kokybė: 

11.1. Pedagogų bendradarbiavimas siekiant 

kokybiško ugdymo 

 

 

Per metus 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

11.2. Organizuotos pedagoginės veiklos 

analizė 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

11.3. Vykdomų įstaigoje  projektų 

veiksmingumas, aktualumas. 

Gegužės,  

gruodžio mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

12. Ugdytinių judėjimo poreikio tenkinimas: 

12.1. Vaikų užimtumas pasivaikščiojimų metu Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė, 

I. Bartkutė 

12.2. Rytinės mankštos organizavimas Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė, 

I. Bartkutė 

12.3. Kūno kultūros užsiėmimų kokybė Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė, 

I. Bartkutė 
 

 

 

 


