
 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAPARTĖLIS“ 

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“  

2022 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. sausio 17 d. Nr. V1-6 

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“ pedagogų tarybos posėdžio 2022 m. sausio 11 d. protokolą Nr. V5-3: 

1. N u s t a t a u  2022 metų: 

1.1. prioritetą – vaikų socialinis emocinis saugumas – tvirtų šeimos ir įstaigos ryšių pagrindas; 

1.2. tikslus: 

1.2.1. didinti personalo ir pedagogų atsakomybę už savo veiklą; 

1.2.2. suteikti ugdymo paslaugas įvairių gebėjimų vaikams. 

1.3. uždavinius: 

1.3.1. užtikrinti visų veiklos sričių funkcionalumą ir suderinamumą; 

1.3.2. stiprinti bendruomenės ir socialinės partnerystės darną; 

1.3.3. organizuoti darnų į vaiką orientuotą ugdymą;  

1.3.4. plėtoti ugdymo turinį sudarant sąlygas patyriminei veiklai. 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2021 metų veiklos ataskaitą (1 priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2022 metų veiklos planą (2 priedas); 

2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2022 metų Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planą (3 priedas); 

2.4. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ pedagoginės veiklos priežiūros planą (4 priedas); 

2.5. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ kvalifikacijos tobulinimo planą (5 priedas).  

 

Direktorė                                                                     Irena Daukšienė 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PAPARTĖLIS“ 2021 METŲ VEIKLOS  

PLANO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ (toliau – Įstaiga) 2021 metų veiklos planą buvo 

siekiama užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą bei Įstaigos materialinės bazės 

gerinimą. Strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti du metiniai tikslai bei numatytos keturių 

uždavinių priemonės jų įgyvendinimui.  2021 metais Įstaiga pasirinko tokią prioritetinės veiklos 

kryptį – profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, naudojant informacines 

komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą. Vienas iš pagrindinių vadybinių 

siekių – kad Įstaigoje vykdoma veikla, darbai ir įsipareigojimai būtų paskirstyti taip, kad 

darbuotojas galėtų geriausiai save realizuoti, matytų savo veiklos rezultatus, jaustų atsakomybę už 

pavestas atlikti užduotis.  

Sėkmingai įgyvendintas pirmasis plano uždavinys – užtikrinti veiksmingą Įstaigos darbą, 

gerinant ugdymo kokybės plėtrą – buvo parengti ir/ar atnaujinti 7 Įstaigos planavimo ir veiklos 

reglamentavimo dokumentai, atlikta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo analizė. 2021 m. 

kvalifikacijos tobulinimui panaudotos 192 dienos, dalyvauta 23 renginiuose (2020 m. 21 renginys), 

organizuotos 2 ilgalaikės (po 40 val.) programos, išklausyta 19 seminarų, dalyvauta 2 

konferencijose. 22 pedagogai (100%) kvalifikaciją tobulino Pedagogų švietimo kultūros centre 

(toliau PŠKC), 17 pedagogų (72,2%) dalyvavo platformos Pedagogas.lt vebinaruose, 3 pedagogai 

(13,6%) Klaipėdos Universiteto tęstinių studijų centre (toliau KU TSC).  Du seminarai ,,Vaikų 

turinčių raidos sutrikimų, socialinės integracijos gerinimo būdai ikimokyklinėje įstaigoje“ ir  

,,Asmeninė ūgtis ir tarpasmeninių santykių kūrimas“, organizuoti Įstaigoje. 4 mokytojai įgijo 

aukštesnes kvalifikacines kategorijas (2 metodininko ir 2 vyresniojo mokytojo). Įgyta naujų ir 

aukštesnių profesinių kompetencijų, gebėjimų STEAM veiklų organizavimo, vaikų, turinčių raidos 

sutrikimų integracijos gerinimo, ugdytinių pasiekimų vertinimo srityse. Pagerėjo ugdymo 

organizavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais kokybė. Organizuotas 

metodinis pasitarimas ,,Ugdymo metodų įvairovė siekiant kokybiško ugdymo“, skaitytas vaizdinis 

pranešimas ,,Kuriame projektus per ,,eTwining“ platformą. Tikslingai vykdyta kūrybinių darbo 

grupių, Vaiko gerovės komisijos veikla. Kūrybinės grupės įgyvendino du projektus, pastatė ir 

parodė vieną spektaklį, organizavo 5 kūrybinių darbų parodas, tris raiškos savaites, dvi sporto 

šventes. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, tobulino specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymą. Parengta ir pritaikyta 11 programų (2020 m. 3 programos), specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui parengta 10 

ugdytinių charakteristikų (2020 m. 7 charakteristikos). Dalyvauta akcijoje ,,Tarptautinė tolerancijos 

diena“, veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“. 5% daugiau ugdytinių  dalyvavo įvairiose veiklose, 

pagerėjo bendravimo kokybė, jaučiamas teigiamas vaikų emocinės būklės pokytis.  
Įgyvendinant antrąjį uždavinį – skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp bendruomenės 

narių ir socialinių partnerių tobulinant mokytojų metodinę veiklą – vykdyta darbo patirties sklaida 

su respublikos ir miesto pedagogais. Nuotoliniu būdu organizuota metodinė diena ,,Sėkmės 

istorijos, siekiant įvairiapusiško ugdymo“, skaityti 7 vaizdiniai pranešimai, kalbėta apie netradicinių 

metodų taikymą priešmokykliniame ugdyme, dailės priemones, ugdančias vaikų kūrybiškumą, 

vaikų sportinį aktyvumą. Daug įdomių minčių pateikta apie emocijas vaiko gyvenime, vaikų 

emocinio intelekto lavinimą ikimokykliniame amžiuje. Gerąja darbo patirtimi pasidalino Įstaigos 

socialiniai partneriai, tai Klaipėdos lopšelių-darželių ,,Puriena“, ,,Pumpurėlis“, ,,Volungėlė“ 

pedagogai. Rodytos 3 atviros veiklos, 1 vaizdinis pranešimas skaitytas tarptautinėje konferencijoje 

,,Studijos-verslas-visuomenė: dabartis ir ateities įžvalgos“, 2 filmuotos muzikinės veiklos 



 

pristatytos miesto meninio ugdymo mokytojams. Projektinio darbo patirtimi pasidalinta viešojoje 

erdvėje – straipsnis ,,Tarptautinių projektų raiška ugdant 5 – 6 metų vaikus“, publikuotas 2021-06-

30 moksliniame leidinyje ,,Verslas, technologijos, biomedicina: inovacijų įžvalgos 2021,1c(lr)“. 

Atsirado glaudesnis bendravimas ir bendradarbiavimas su Lietuvos pedagogais, siekta pasidalinti 

patirtimi įgyvendinant inovacijas, perimti kitų patirtį ir pritaikyti savo veikloje. Sistemingai 

vykdytas tarpinstitucinis bendradarbiavimas su šalies, miesto partneriais, organizuotos bendros 

veiklos, projektai, keistasi informacija, sudarytos palankios sąlygos Įstaigos pedagogų mentorystės 

įgūdžiams plėtotis. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje pristatyti du vaizdiniai 

pranešimai, su 5 miesto lopšeliais-darželiais įgyvendintas respublikinis projektas ,,Patrepsinis“, 19 

mokytojų (86,3%) su ugdytiniais dalyvavo 45 kūrybinių darbų parodose, 22 pedagogai (100 %) 

tobulino kvalifikaciją PŠKC ir/ar dalyvavo kitose organizuojamose veiklose. Už dalyvavimą 

respublikiniuose projektuose, kūrybinių darbų parodose Įstaigos pedagogai ir ugdytinai apdovanoti 

padėkos raštais, atminimo dovanėlėmis. Visose 11 grupių (100 %) organizuoti tėvų susirinkimai, 

kuriuose dalyvavo 80–92 % tėvų, 1 grupėje pagerėjo tėvų ir mokytojų santykiai. Apklausos 

rezultatai parodė, kad 90 % tėvų ir mokytojų santykius vertina teigiamai. Organizuoti 2 renginiai 

lauko atvirose erdvėse su tėvais, 90 % renginių su tėvais neįvyko dėl susidariusios ekstremalios 

situacijos, vykusių švenčių įrašai tėvams pateikti per vaizdines priemones. Pastebėta, kad ženkliai 

padidėjo tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, paremtas partneryste. Sudarytos palankios sąlygos 

ugdytinių individualių prigimtinių poreikių tenkinimui saugioje ir emociškai pozityvioje aplinkoje. 

Logopedo pagalba teikta 49 ugdytiniams: 19 kalbos sutrikimas ištaisytas, 5 įveiktas iš dalies, 16 

(2020 m. 14) rekomenduota specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti Klaipėdos psichologinėje 

pedagoginėje tarnyboje (toliau – PPT). Jiems nustatyti dideli arba vidutiniai specialieji ugdymosi 

poreikiai. Parengta ir pritaikyta 11 programų specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Teiktos 

konsultacijos tėvams, paruoštas lankstinukas ,,Žaidžiu ir taisyklingai tariu“, dalyvauta projekte 

,,Gražios kalbos takeliu“, rodytos 3 veiklos ,,Linksmojo liežuvėlio pasakėlė“, ,,Kubeliai irgi moko 

kalbėti“, ,,Garsų slėpynės“. Vaiko gerovės komisija organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, 

tobulino kryptingą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymą, švietimo pagalbos teikimą. 

Dalyvauta Tarptautinėje tolerancijos dienoje, veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“, programų, projektų 

veikloje. Biudžetinei Įstaigai Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui parengta 10 

ugdytinių charakteristikų. 

Vykdytos trečio uždavinio – tobulinti ugdymo turinio planavimą tenkinant vaikų skirtingus 

ugdymo(si) poreikius – priemonės. Siekta visuminio, struktūriškai aiškaus ugdymo turinio 

įgyvendinimo. Sudaryti kūno kultūros, muzikos, neformaliojo ugdymo veiklų, kalbos korekcijos 

tvarkaraščiai, parengti priešmokyklinio ugdymo, muzikinės veiklos bei neformaliojo ugdymo 

perspektyviniai planai. Vykdyta ugdomosios veiklos stebėsena, analizuoti mokytojų gebėjimai 

taikyti kompiuterines technologijas organizuojant ugdomąją veiklą, vaikų pasiekimų ir pažangos 

rezultatų fiksavimas elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“. Atestuoti 4 mokytojai: 2 suteikta 

mokytojo metodininko, 2 vyresniojo mokytojo kvalifikacinės kategorijos. Organizuotas metodinis 

pasitarimas ,,Pažintinė veikla ikimokykliniame amžiuje“, rodytos 2 veiklos ,,Velykos – pavasario 

džiaugsmas“, ,,Papuošiu žemelę gražiausioms spalvoms“ per Microsoft Teams platformą, pateiktos 

rekomendacijos projekto ,,Žaliosios palangės“ atradimų stebėjimui ir fiksavimui.  Atliktas vaikų 

kūrybinės raiškos vertinimas: organizuota 16 tradicinių ir 5 kalendorinės šventės, 2 vakaronės 

,,Uždekim ugnelę, pabūkim drauge“, ,,Smagu pabūti drauge“, įgyvendintos 6 kūrybinės raiškos 

savaitės, organizuotos 9 kūrybinių darbelių parodos, 2 kūrybinės dirbtuvės Įstaigos bendruomenei. 

Planuotos veiklos vykdytos laiku, organizuotai pagal numatytą Veiklos planą, 7% padaugėjo veiklų, 

taikant IKT priemones, sukurtos šiuolaikiškos aplinkos vaikų kūrybinėms galioms plėtotis, įsigyta 

4% daugiau priemonių nei 2020 m. Organizuoti renginiai lauko atvirose erdvėse su tėvais, 90% 

renginių su tėvais neįvyko dėl susidariusios ekstremalios situacijos, vykusių švenčių įrašai tėvams 

pateikti per vaizdines priemones. 

Pasiekti ketvirto uždavinio – užtikrinti sėkmingą ugdymo(si) proceso organizavimą, 

integruojant informacines kompiuterines technologijas, prevencines programas į kasdienę ugdomąją 



 

veiklą – rezultatai. Elektroninėje sistemoje ,,Mūsų darželis“ vykdytas nuolatinis vaiko patirtinių 

veiklų planavimas ir sistemingas jų įgyvendinimas visose 11 grupių (100%), internetinėje Įstaigos 

svetainėje www.papartelis.lt atnaujinta informacinė medžiaga, užtikrintas informacijos įvairiais 

švietimo klausimais prieinamumas ir patikimumas. Sudarytos sąlygos vaikams dalyvauti 

neformaliojo ugdymo veiklose, renginiuose, konkursuose. Įgyvendinti 7 grupių projektai, 3 

respublikiniai: ,,Žaidžiame, kuriame, vaidiname“, ,,Pirmieji pavasario pranašai“, ,,Patrepsinis“. 

Projektinės veiklos organizuotos naudojant kompiuterines technologijas. Įstaigoje įgyvendinamos 4 

neformaliojo vaikų švietimo programos: tautodailės ugdymo programa ,,Senolių skrynelė“, dailės 

ugdymo programa ,,Spalviukai“ bei 1 priešmokyklinio ir 1 ikimokyklinio fizinio ugdymo programa. 

Jų taikymas padėjo vaikams geriau tenkinti saviraiškos poreikius, formuoti įvairius 

vaizduojamosios veiklos techninius įgūdžius, plačiau susipažinti su meninės raiškos priemonėmis. 

Taikant fizinio ugdymo programas, pagerėjo vaikų fizinė sveikata, 6% sumažėjo vaikų 

sergamumas, 8% daugiau tėvų dalyvavo sportinėje veikloje. Įgyvendinant programas, dalyvavo visi 

193 ugdytiniai (100%). 2021 m. skirtas 1 papildomas neformaliojo vaikų švietimo (fizinio) 

mokytojo etatas. Į ugdymo procesą integruojama socialinių emocinių įgūdžių programos: 

,,Kimochis“, kurioje dalyvauja 38 ugdytiniai (19,2%), ir Tarptautinė socialinių įgūdžių ugdymo 

programa ,,Zipio draugai“, kurioje dalyvauja 38 (18,1%) 2 priešmokyklinių grupių ugdytiniai. 

Minėtos programos vaikams padėjo išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo 

gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės. Vykdytas vaikų 

sveikatos plėtojimo ir stiprinimo nuostatų įgyvendinimas. Paruošti 4 stendiniai pranešimai, skaityti 

4 pranešimai, organizuotos 3 praktinės veiklos, 2 sveikatingumo renginiai, vasaros stovyklos 

savaitė ,,Pramogauju – poilsiauju“, 5 išvykos į gamtą, botanikos sodą, muziejus. Inicijuotas 

metodinis pasitarimas ,,Diskusijos prie apvalaus stalo apie STEAM metodo taikymą įgyvendinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.  Pristatytos 2 edukacinės priemonės 

naudojant IKT: ,,Mano gimtasis miestas“, ,,Pavasarį žydinčios gėlės“.  

 

2021 metų plano įgyvendinimas vertinamas pagal SSGG analizę 

Stiprybės Silpnybės 

1. Įstaigos veikla orientuota į kryptingą plėtrą, 

besimokančią organizaciją, vaiko socializacijos 

sėkmę 

1. Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos 

lėšos 

2. Dirba aukštos kompetencijos ir 

kvalifikacijos pedagogai 

2. Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, savivertė 

3. Ugdymo procese  taikomos IKT 

technologijos  

3. Senstanti kompiuterinė technika, 

nepakankamai modernus internetas 

4. Puikios sąlygos ugdytinių saviraiškos plėtrai 4. Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių 

modernizavimas 

5. Kryptingas bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais  

 

Galimybės Grėsmės 

1. Pedagogų įsitraukimas į tarptautinių projektų 

rengimą ir įgyvendinimą  

1. Kvalifikuotų pedagoginių darbuotojų 

trūkumas 

2. Tikslingas darbuotojų profesinės 

kompetencijos ir savirealizacijos tobulinimas 

2. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais 

skaičius 

3. Galimybių sudarymas neformaliojo vaikų 

švietimo plėtotei 

3. Nuolatinė švietimo politikos kaita 

4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas respublikoje, 

mieste 

4. Avarinės būklės vamzdynas, būtinas  

remontas 

Rengiant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 2022 metų veiklos planą, bus 

atsižvelgiama į Klaipėdos miesto savivaldybės 2021 – 2023 metų strateginį planą, Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2022 metų veiklos prioritetus švietimo srityje, 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 2022 – 2024 metų strateginį planą, Ikimokyklinio ugdymo 



 

rekomendacijas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 

ikimokyklinio ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo dailės, tautodailės bei ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio fizinio ugdymo programas, vidaus audito rezultatus, bendruomenės poreikius. 

Planu bus siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias 

visuomenės reikmes, tenkinti vaikų ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

srityse, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtas lėšas.   

Planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai.  

Plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“ – lopšelis-

darželis/Įstaiga, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Klaipėdos 

universiteto tęstinių studijų institutas – KUTSI, Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Vaiko 

gerovės komisija – VGK, vidaus audito koordinavimo grupė – VAK, Savivaldybės biudžeto ūkio 

lėšos – SB, Mokinio krepšelio lėšos – MK.   

 

   

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“  

    2022 m. sausio 17 d. įsakymo Nr.V1-6 

    2 priedas 

 

Pirmas uždavinys – užtikrinti visų veiklos sričių funkcionalumą ir suderinamumą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas 

1.1. Įstaigos 2022 metų veiklos plano 

parengimas  

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

darbo grupė 

Sausio mėn. Įstaigos 

tarybos 

posėdyje, 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Pedagogų tarifikacijos,  

etatų bei vardinių sąrašų 

patvirtinimas 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

 

Sausio, 

Rugsėjo mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

1.3. Lopšelio-darželio „Papartėlis“ 

darbo apmokėjimo sistemos 

parengimas 

I. Daukšienė,  

N. Nesterova 

Pasikeitus teisės 

aktams 

Darbo tarybos 

posėdyje, 

Bendruomenės 

susirinkime 

1.4. Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

sudarymas ir/ar paruošimas 

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė 

Per metus Bendruomenės 

susirinkime 

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 paskirstymas ir 

panaudojimas  

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė, 

O. Palevičienė, 

N. Nesterova 

 

 

Vasario mėn.  Direkciniame 

posėdyje 

2.4. Lopšelio-darželio švietimo 

stebėsenos rodiklių fiksavimas  

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė, 

O. Palevičienė 

S. Milašiutė 

Vasario – kovo 

mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

2.5. Darbo, sveikatos, civilinės, 

priešgaisrinės saugos dokumentų 

patikra 

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė, 

I. Bartkutė, 

D. Eidikytė 

 Gruodžio mėn. Bendruomenės 

susirinkime 



 

2.6. Viešųjų pirkimų vykdymas E. Gurejevė, 

 O. Palevičienė 

S. Milašiutė 

J. Žukauskienė 

Per metus Direkciniame 

posėdyje 

2.7.  Metinės inventorizacijos 

vykdymas 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkričio,  

gruodžio mėn. 

Direkciniame 

posėdyje 

2.8. Strateginio veiklos plano 

ruošimas 

I.Daukšienė, 

darbo grupė 

Rugsėjo mėn. Bendruomenės 

susirinkime 

3. Veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

3.1. Metinis darbuotojų veiklos 

vertinimas ir užduočių bei 

siektinų rezultatų ir jų vertinimo 

rodiklių nustatymas 

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė 

 

Sausio mėn. Darbo tarybos 

posėdyje 

3.2. Mokytojų kvalifikacijos 

vykdymo analizė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

3.3. Mokytojų 2022 metų veiklos 

ataskaitų analizė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. Metodiniame 

pasitarime 

3.4. Kūrybinių ir darbo grupių 

veiklos analizė  

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

3.5. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

analizė 

O. Palevičienė Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

3.6. Neformalaus švietimo programų 

įgyvendinimo analizė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

 

4. Savišvieta ir kvalifikacijos tobulinimas 

4.1. Dalyvauti miesto ikimokyklinio   

ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų metodinių būrelių 

veikloje. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.2. Dalyvauti seminaruose, 

konferencijose, forumuose, 

diskusijose, metodiniuose 

susirinkimuose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo, 

neformaliojo švietimo 

klausimais. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5. Materialinės bazės gerinimas 

5.1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

I. Daukšienė , 

E. Gurejevė,        

O. Palevičienė 

Birželio – 

rugpjūčio mėn.  

Direkciniame 

pasitarime 

5.2. Ugdymo priemonių įsigijimas   O. Palevičienė, 

E. Gurejevė,         

O. Palevičienė 

Per metus 

 

Informacinėje 

valandėlėje 



 

 

Antras  uždavinys – stiprinti bendruomenės ir socialinės partnerystės darną 

 

5.3. Lopšelio-darželio patalpų 

remontas 

 

I. Daukšienė,                                                                                                                                               

E. Gurejevė 

Birželio,  

liepos, 

rugpjūčio mėn. 

Direkciniame 

pasitarime 

5.4. Lauko aplinkos tvarkymas, 

įrangos įsigijimas ir atnaujinimas  

 

  I. Daukšienė,                                                                                                                                               

E. Gurejevė 

 

Balandžio – 

rugpjūčio mėn. 

Įstaigos tėvų 

aktyvo 

posėdyje, 

grupių tėvų 

susirinkimuose 

5.5.  IKT (kompiuterinės įrangos) 

įsigijimas 

I. Daukšienė,                                                                                                                                               

E. Gurejevė 

Per metus Įstaigos 

tarybos 

posėdyje 

6. Tiriamoji veikla 

6.1. Neformalaus švietimo  programų 

„Spalviukai“ ir „Senuolių 

skrynelė“ įgyvendinimas  

O. Palevičienė, 

darbo grupė 

Kovo – gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

6.2. Neformalaus švietimo fizinio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

programų įgyvendinimas 

O. Palevičienė, 

darbo grupė 

Rugsėjo – 

spalio mėn.  

 

7. Naujų darbo sistemų įsisavinimas 

7.1.  Darbas su Personalo valdymo 

sistema  

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė, 

O. Palevičienė, 

E. Gurejevė, 

N. Nesterova 

Per metus  Direkciniame 

pasitarime 

7.2. Darbas su dokumentų valdymo 

sistema „Avilys“ 

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė, 

O. Palevičienė, 

E. Gurejevė, 

N. Nesterova 

Per metus  Direkciniame 

pasitarime 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

1.1. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis: Klaipėdos lopšeliais-

darželiais ‚Pagrandukas“ 

„Pumpurėlis“ , „Svirpliukas“, 

Kretingos mokykla –darželis 

„Žibutė“, Nidos lopšelis-darželis 

„Ąžuoliukas“ ir kt. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

  mokytojai, 

logopedas 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Klaipėdos miesto „Smeltė“ 

progimnazija  

 O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

1.3. Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazija 

G. Gedvilienė Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

1.4. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko G. Gedvilienė Per metus Informacinėje 



 

muzikos mokykla valandėlėje 

1.5. Mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimosi institucijomis: (KU, 

Klaipėdos kolegija,  KPŠKC, 

PPT ir kitomis švietimo bei 

sveikatos institucijomis 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė,  

mokytojai, 

logopedas  

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

2. Darbas su šeima 

2.1. Tėvų susirinkimai:    

2.1.1. Kaip lengvinti vaikų adaptaciją 

darželyje 

R. Rajauskienė Spalio mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.2. „Atsakinga tėvystė“ D. Gudynienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.3. „4-5 m. vaikų ugdymo 

pasiekimai“ 

I. Kleibienė 

 

Spalio mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.4. „Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 

valdymas“ 

I. Koršeniuk 

 

Spalio mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.5. Pranešimas „Priešmokyklinio 

ugdymo tikslai ir uždaviniai“ 

B. Petriškienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.6. Pranešimas „Priešmokyklinio 

ugdymo tikslai ir uždaviniai“ 

R. Puidokienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.7. ,,Vaikų kalbos ugdymas 1,6 – 2-

jų metų amžiaus vaikų grupėje“ 

A. Kniukštienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.8. ,,Vaikų ugdymo vieningumas 

ikimokyklinėje įstaigoje ir 

namuose" 

j. Žardeckienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.9. „Vaikų savarankiškumo 

ugdymas“ 

R. Miciuvienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.10. ,,Sėkminga adaptacija darželyje''. V. Vitkevičienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.11. ,,Tinkamas vaiko elgesys be 

grasinimų ir bausmių'' 

 

R. Jocienė Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.12.  Specialistų (logopedo, meninio 

ugdymo mokytojos, neformalaus 

ugdymo mokytojų) konsultacijos 

tėvams vaikų pasiekimų 

klausimais 

O. Palevičienė, 

V. Kazlauskienė, 

G. Gedvilienė,  

R. Paukšto,  

J. Minkevičiūtė 

Per metus Tėvų 

susirinkime 

2.1.13. Susirinkimai su būsimais 

ugdytinių tėvais 

I. Daukšienė Birželio mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.14 Pedagoginės pagalbos teikimas 

tėvams vaikų ugdymo 

klausimais  

O. Palevičienė,  

grupių mokytojai 

Per metus Informacinėje 

valandėlėje 

2.2.   Logopedo konsultacijos 

mokytojams vaikų kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų įveikimo bei 

prevencijos klausimais  

V. Kazlauskienė Per metus VGK 

posėdžiuose 

2.3.  Konsultacijų pedagogams 

teikimas ugdymo, ugdomosios 

veiklos organizavimo klausimais 

O. Palevičienė Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



 

3. Darbo patirties sklaida miesto pedagogams 

3.1.  Projekto ,,Mažos boružėlės man 

labai patinka“ pateikimas 

A. Kniukštienė Pagal PŠKC 

planą 

Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

3.2. Pranešimas „Ankstyvojo 

amžiaus vaikų žaidimai“ 

R. Miciuvienė Spalio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4. Patirties sklaida įstaigoje 

4.1. Atviros veiklos    

4.1.1.  „Kaip smagu visur keliauti“ R. Rajauskienė Vasario mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.2.  „Aš prie jūros gyvenu“ Kleibienė Vasario mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.3. „Cikucaku, tuku tuku krenta 

daug vandens lašiukų“ 

A. Kniukštienė 

 

Kovo mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.4. „Mažosios burtininkės 

vaistažolės“ 

V. Vitkevičienė Kovo mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.5. ,,Aš tiriu, bandau, 

eksperimentuoju“ 

R. Kupetienė Balandžio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.6. „Pamatysiu, paragausiu, 

žinosiu“(„Linelių“ gr.) 

D. Gudynienė Spalio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.7. „Ką žada oras“ R. Jocienė Lapkričio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.1.8. „Vai sukas tai sukas skaičiukų 

ratukas“ 

R. Puidokienė Lapkričio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

4.2. Veikla kolega – kolegai „Pavyko man. Pabandyk ir tu“   

4.2.1. „Ugdymo priemonės vienos 

dienos veiklai“ 

O. Palevičienė Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.2.2. Nuotraukų pateikimas tėvams 

per elektroninį dienyną 

I. Kleibienė Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.2.3. eTwiningo galimybių 

panaudojimas 

V. Vitkevičienė Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.2.4. Meninės idėjos „Velykų 

belaukiant“ 

O. Palevičienė Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.2.5. ,,Džiovinti augalai, kaip juos 

panaudoti“ 

O. Palevičienė Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.2.6. Kompiuterinės įrangos ir garso 

aparatūros panaudojimas salėje. 

G. Gedvilienė Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

5. Metodinė diena „ Įvairūs ugdymo būdai ir metodai užtikrinantys įvairiapusį ugdymą“ 

5.1. „Tarptautiniai projektai 

ugdomojoje veikloje“ 

V. Vitkevičienė Spalio mėn. Mokytojų 

tarybos 



 

 

Trečias uždavinys - organizuoti darnų  į vaiką orientuotą ugdymą 

 

posėdyje 

5.2. ,,Metodinių priemonių įvairovė 

ir jų svarba muzikinėje veikloje“ 

G. Gedvilienė Spalio  mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.3. Respublikinės parodos „Spalvoti 

rudens laiškai“ pristatymas 

Kleibienė Spalio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

5.4. Pranešimas „Žaidžiame ir 

mokomės“ 

B. Petriškienė Spalio  mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Vaikų užimtumo tvarkaraščių 

sudarymas 

   

1.1. Sudaryti  kūno kultūros, 

muzikos, neformaliojo ugdymo 

veiklų  tvarkaraščius 

O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

J. Minkevičiūtė 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Sudaryti kalbos korekcijos 

veiklų tvarkaraščius 

V. Kazlauskienė Rugsėjo mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

2. Perspektyvinių planų rengimas    

2.1. Muzikinės  veiklos 

perspektyvinis planas 

O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

 

Sausio mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2.2. Neformaliojo vaikų švietimo 

perspektyviniai planai (dailė, 

fizinis) 

O. Palevičienė, 

 J. Minkevičiūtė 

Sausio mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

2.3. Priešmokyklinio ugdymo grupių 

perspektyviniai veiklos planai 

parengimas 

O. Palevičienė, 

 B. Petriškienė,  

 R. Puidokienė, 

R. Kupetienė, 

R. Vičienė 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

taryboje 

2.4. Kūrybinių grupių 2022 m.  

veiklos planai 

O. Palevičienė, 

J. Minkevičiūtė, 

R. Paukšto,  

I. Koršeniuk 

Sausio mėn. Mokytojų 

taryboje 

3. Pedagoginės veiklos stebėsenos 

vykdymas ( 3 priedas) 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

4. Kalendorinės šventės 

4.1. Atsisveikinimas su eglute „Sudie 

sudie, graži eglute“ 

G. Gedvilienė, 

grupių mokytojai 

Sausio  mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.2. Užgavėnių šventė „Linksmosios 

Užgavėnės“ 

G\. Gedvilienė, 

grupių mokytojai 

Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.3. Vasario 16 „Lietuvėle, tu graži“ B. Petriškienė, 

R. Puidokienė, 

 R. Kupetienė,  

R. Vičienė 

Vasario  mėn. Mokytojų 

susirinkime 



 

4.4. Kaziuko mugė „Jomarkėlis“ G. Gedvilienė, 

grupių mokytojai 

Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.5. Velykų šventė “Velykų rytą 

margučiai ritas“ 

A. Kniukštienė 

A.Vaičekauskienė, 

V. Vitkevičienė, 

D. Jurevičienė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.6. Susitikimai su Kalėdų seneliu 

„Kalėdiniai stebuklai“ 

Meninio ugdymo 

mokytoja ,  

grupių mokytojai 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.7. Šventinis renginys „Nykštukų 

išdaigos“ 

Teatrinės grupės 

mokytojai 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

5. Tradiciniai renginiai 

5.1. Skaitovų konkursas „Po 

Tėviškės dangum“, skirtas Kovo 

11 dienai 

 O. Palevičienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

5.2. Rugsėjo pirmosios šventė G. Gedvilienė, 

 O .Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

5.3. Rudenėlio šventė „Rudenėlio 

takučiu“ 

R. Jocienė, 

R. Mockienė, 

R. Rajauskienė 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

5.4. Šventinis renginys „Oranžinis 

moliūgų kiemelis“ 

R. Jocienė Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6. Šventiniai renginiai skirti šeimai 

6.1. Šventinis rytmetis „Tu man 

brangi kaip saulė“ 

R. Rajauskienė, 

B. Gendvilaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.2. Šeimos šventė „Mes mažiukai 

pipiriukai“ 

R. Miciuvienė Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.3. Šeimos šventė „Tai bent 

šeimynėlė“ 

R. Jocienė,  

V. Vitkevičienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.4. „Mamyte aš tave myliu“ A. Kniukštienė 

 A.Vaičekauskienė 

Gegužės mėn. 

 

Mokytojų 

susirinkime 

6.5. Šeimos šventė „Myliu mamą, 

myliu tėtį ir save“ 

I. Kleibienė, 

D. Gudynienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.6. Renginys šeimos dienai „Augti 

didelis žadu“ 

D. Gudynienė, 

R. Mockienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.7. Šventinis renginys 

„Atsisveikinimas su grupe“  

V. Vitkevičienė, 

D. Jurevičienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.8. „Šeimos šventė „Tau, mama, aš 

pinu vainiką“ 

I. Koršeniuk, 

R. Eirošiūtė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.9. Šeimos šventė „Šokim , 

dainuokim visi kartu, bus labai 

smagu“ 

J. Žardeckienė, 

R. Eirošiutė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.10. Šventinis renginys „Darželi, lik 

sveikas“ 

R. Kupetienė Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7. Vakaronės    

7.1. „Malonus rudens vakaras“ „Skruzdėliukų“ 

grupės mokytojai 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.2.  „Gerumo, meilės ir vilties  

žvakelė“ 

R. Jocienė, 

V. Vitkevičienė 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 



 

7.3. „Baltas Advento sapnas“ „Nykštukų“ 

grupės mokytojai 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.4. „Linksma ir smagu drauge“  „Spinduliukų“ 

grupės mokytojai 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.5. „Duonos kelias“ R. Puidokienė, 

R. Vičienė 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

     

8. Renginiai skirti Klaipėdos 770 metinėms paminėti 

8.1. Ekskursija į Klaipėdos 

senamiestį  

B. Petriškienė Sausio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.2. Meninių darbelių paroda „Mano 

gimtas miestas“  

B. Petriškienė, 

R. Kupetienė 

Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.3. Meninių darbelių paroda grupėje 

„Myliu gimtą miestą“  

R. Vičienė, 

R. Puidokienė 

Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.4. Kūrybinių darbų paroda „Su 

gimtadieniu mano mieste“  

R. Rajauskienė Balandžio mėn.  Mokytojų 

susirinkime 

8.5. Renginys prie Simonaitytės 

kalno Klaipėdos gimtadieniui 

paminėti  

G. Gedvilienė Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.6. Projektas „Mano gimtas miestas-

Klaipėda“  

O. Palevičienė, 

kūrybinė grupė 

Gegužės- spalio 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

8.7. Meninių darbelių paroda 

„Linelių“ grupėje „Tau, 

Klaipėda“  

D. Gudynienė, 

 R. Mockienė 

Rugsėjo mėn. 

 

Mokytojų 

susirinkime 

8.8. Pleneras. Erdvinės instaliacijos 

aikštelių smėlynuose „Jūros 

lašas manam delne“  

J. Minkevičiūtė Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.9. Bendra vaikų kūrybinių darbų 

paroda Vėjeli pūsk, laiveli 

plauk...“  

J. Minkevičiūtė, 

R. Mockienė, A. 

Vaičekauskienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.10. Kūrybinių darbelių paroda 

„Klaipėdos gimtadienis“ 

I. Koršeniuk, 

R. Eirošiūtė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

8.11. Tėvų ir vaikų meninių darbelių 

paroda iš antrinių žaliavų „Mano 

miestas-uostamiestis“ 

R. Puidokienė, 

R. Vičienė, 

B. Petriškienė  

R. Kupetienė  

Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

9. Renginiai darželio 45 gimtadieniui 

9.1. „Įstaigos bendruomenės gėlių 

puokščių paroda „Saulė šypsosi 

šviesi, susirinkome visi“ 

Meninės grupės 

mokytojai 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

9.2. Vaikų ir tėvelių darbelių paroda 

„Gelsta klevo lapas, rudenėli, 

labas (Lauko erdvė) 

Meninės grupės 

mokytojai 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

9.3. Dailės ugdymo grupės vaikų 

monotipijų paroda „Čiaža 

rudenio lapeliai“ 

J. Minkevičiūtė Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

9.4. Vaikų šventė „Su gimimo diena 

sveikiname tave“ 

G. Gedvilienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 



 

9.5. Šventinis renginys darbuotojams 

„Kaip greitai bėga metai“ 

O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

kūrybinė grupė 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

9.6. Kūrybinės raiškos dienos „Aš 

švenčiu gimtadienį“ 

O. Palevičienė, 

kūrybinė grupė 

Spalio-lapkričio 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

10. Parodos 

10.1. Dailės ugdymo grupės vaikų 

piešinių paroda „Baltais takais 

per sniego pūgą“ 

J. Minkevičiūtė Lapkričio-

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

10.2. Dailės ugdymo grupės grafikos 

darbų paroda, skirta vasario 16-

ajai „Gražiausi linkėjimai 

Lietuvai“ 

J. Minkevičiūtė Vasario-kovo 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

10.3. Tautodailės ugdymo grupės 

vaikų karpinių paroda „Sidabro 

sodai žydi“ 

J. Minkevičiūtė Kovo- gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

10.4. Vaikų ir tėvelių Velykinių 

darbelių paroda „Gyvybės 

medis“ (lauko erdvė) 

Meninės veiklos 

grupės mokytojai 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

10.5. Respublikinė paroda „Spalvoti 

rudens laiškai“ 

I. Kleibienė, 

 J. Minkevičiūtė 

 

Rugsėjo-spalio 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

10.6. Vaikų , tėvelių ir pedagogų 

meninių darbelių paroda 

„Kalėdų šventė nuostabi“ 

(grupėse) 

Meninės grupės 

mokytojai 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

11. Sveikatinimo renginiai 

11.1. Rytmetinė mankšta lauke 

„Pradėkime dieną žvaliai“ 

R. Paukšto, 

,,Sveika 

gyvensena“ 

kūrybinė grupė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

11.2. Sportinis renginys „Žiemos 

pramogos“ 

R. Paukšto, 

,,Sveika 

gyvensena“ 

kūrybinė grupė 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

11.3. Projektas „Aukime sveiki ir 

stiprūs“ 

R. Paukšto, 

,,Sveika 

gyvensena“ 

kūrybinė grupė 

Vasario – 

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

11.4. Projektas „Aš saugus“ Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Rugsėjo- spalio 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

11.5. Klaipėdos PŠKC ir Klaipėdos 

miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų neformaliojo ugdymo 

mokytojų projektas 

„Susipažinkime su sporto 

šakomis“ 

R. Paukšto, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

susirinkime 

11.6. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas „Lietuvos 

R. Paukšto, grupių 

mokytojai 

Per metus Mokytojų 

susirinkime 



 

 

Ketvirtas uždavinys – plėtoti ugdymo turinį sudarant sąlygas patyriminei veiklai 

mažųjų žaidynės“ 

11.7. Lietuvos masinio futbolo 

asociacijos projektas 

„Futboliukas“ 

O. Palevičienė, 

R. Paukšto,  

grupių mokytojai 

Rugsėjo  

balandžio mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

11.8. Sveikatos programos 

įgyvendinimas 

K. Urbytė, grupių 

mokytojai 

 

Per metus Mokytojų 

susirinkime 

11.9. Kūrybinė raiškos savaitė 

„Sveikai gyvensime –  sveiki ir 

augsime“ 

Kūrybinė s grupės 

„Sveika 

gyvensena“ 

mokytojai 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

11.10. Konkursas ,,Judriausias darželis“ R. Paukšto, 

K. Urbytė 

Vasario – 

birželio mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

12. Metodinis pasitarimas „Vaikų sveikatingumo ugdymas“ 

12.1. Pranešimas „Sveika gyvensena 

vaikų veiklose“ 

D. Jurevičienė Gegužės mėn. Metodinis 

pasitarimas 

12.2. Pranešimas „Šaškių (sportinio 

stalo žaidimo) nauda vaikams 

R. Paukšto Gegužės mėn. Metodinis 

pasitarimas 

13. Akcijos 

13.1. „Globokime paukštelius“ Grupių mokytojai, 

tėvai 

Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

13.2. „Diena  be patyčių“ Grupių mokytojai, Kovo mėn.  Mokytojų 

susirinkime 

13.3. „Pyragų diena“  (surinktos lėšos 

panaudojamos kilniam tikslui) 

 Bendruomenė, 

tėvai 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

13.4. „Kalėdos aplanko kiekvieną“ – 

dovanos grupėms 

 Bendruomenė, 

tėvai 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

13.5. Akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Grupių mokytojai Sausio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Projektinė veikla 

1.1. Projektas „Gyvūnai šalia manęs“ „Paukščiukų“ ir 

“Skruzdėliukų“  

grupių mokytojai 

Balandžio-

gegužės mėn.  

Metodinėje 

taryboje 

1.2. eTwiningo projektinė veikla 

(pažintinis) 

V. Vitkevičienė, 

R. Paukšto 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

1.3. Projektas „Spalvotas rudenėlis“ R. Mockienė, 

D. Gudynienė 

Spalio mėn. Metodinėje 

taryboje 

1.4. Tarptautinis projektas su 

Slovėnijos „Bistrica“ darželiu 

„Say hello to the world“/ 

„Pasakyk labas pasauliui“ 

V. Vitkevičienė, 

D. Jurevičienė 

2021 m. 

lapkričio mėn.- 

2022 m. 

gegužės mėn. 

Metodinėje 

taryboje 

1.5. Respublikinis projektas „Mano 

žalioji palangė“ 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Kovo -

balandžio mėn. 

Metodinėje 

taryboje 



 

1.6. Socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymui tarptautinėje 

priešmokyklinio ugdymo 

programoje „Zipio draugai“ 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

1.7. Ikimokyklinio emocinio vaikų 

intelekto ugdymo programoje 

„Kimochis“ 

„Skruzdėliukų“ ir 

„Paukščiukų“ 

grupių mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2. Ekskursijos 

2.1. Ekskursija po Klaipėdos 

senamiestį  

I. Koršeniuk, 

R. Eirošiūtė, 

R. Puidokienė, R. 

Vičienė 

Kovo- gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

2.2. Edukacinis renginys „Velykų 

belaukiant“ P. Damšaičio 

galerijoje  

V. Vitkevičienė, 

D. Jurevičienė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

2.3. Ekskursija į laikrodžių muziejų R. Rajauskienė, 

B. Gendvilaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

2.4. Ekskursija į Klaipėdos 

universiteto botanikos sodą 

B. Petriškienė, 

 R. Kupetienė, 

R. Puidokienė,  

R. Vičienė, 

V. Vitkevičienė, 

D. Jurevičienė 

Gegužės -

Rugsėjo mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

2.5. Ekskursija į lėlių teatrą R. Rajauskienė, 

 B. Gendvilaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

3. Kūrybinės raiškos savaitės: 

3.1. „Krinta baltos snaigės, sukasi 

ratu“ 

Meninės grupės 

mokytojai 

Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

3.2. „Pavasario eksperimentų 

laboratorija“ 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

3.3. „Močiutės ir dieduko 

pasakojimai apie senovę“ 

O. Palevičienė, 

Grupių mokytojai 

Vasario-kovo 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

3.4. „Rudens atradimų laboratorija“ O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

3.5.  „Pojūčių, pokyčių dienelės“ O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4. STEAM metodo integravimas  

4.1. Žaidimai lauko aikštelėse O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

susirinkime 

4.2. Pramoginė veikla-konkursas „Aš 

mažasis inžinierius“ 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

4.3. Edukacinis renginys „Kuriu lėlę“ Teatrinės grupės 

mokytojai 

Gegužės- 

birželio mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

5. Metodinis pasitarimas  „Mokytojo patirties svarba organizuojant veiklą“ 

5.1. ,,Ankstyvojo amžiaus vaikų 

kalbinių gebėjimų ugdymas“ 

D. Gudynienė Gegužės mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

5.2. ,,Patirtis ugdant šiuolaikinius 2-3 

metų vaikus: ypatumai, 

R. Mockienė Gegužės mėn. Metodinės 

tarybos 



 

 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2022 M. 

 

1. 1. 2022 m. veiklos plano pristatymas. 

2. 2022 m. ugdomojo proceso bei pedagoginės 

veiklos peržiūros aptarimas 

 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Sausio mėn. 

2. 1. Informacinių ir komunikacinių technologijų 

taikymo ugdymo procese efektyvinimo priemonės. 

2. Švietimo pagalbos užtikrinimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

 

Kovo  mėn. 

3. 1. Patyriminį ugdymą(si) skatinančios aplinkos 

kūrimas grupėse bei lauko erdvėse. 

2.Darbo modulio pasirinkimas grupėse dirbant po du 

mokytojus. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Rugsėjo mėn. 

4. 1. 2022 metų metodinės veiklos ataskaita. 

2. 2023 metų įstaigos Veiklos plano projekto 

pristatymas 

 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. 

 

 

 

pasiekimai“ posėdyje 

5.3. Projekto „Jaučiu , tyrinėju, 

kuriu“ pristatymas 

R. Rajauskienė Gegužės mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6. Priemonių paroda „Kaip mokytojas geba sudominti vaiką veikti“ 

6.1. ,,Vaisių ir daržovių dėlionės“ D. Gudynienė Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.2. Priemonė skirta spalvų skyrimui 

„Pažink spalvas“ 

A.Vaičekauskienė Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.3. Priemonė ,,Garsų S – Š 

diferenciacija“ 

V. Kazlauskienė Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.4. Lankstinukas „Pasaka – kaip 

vienas iš efektyvių kalbėjimo ir 

kalbos ugdymo būdų 

ikimokykliniame  amžiuje “ 

V. Kazlauskienė Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.5. Priemonė ,,Muzikinės dėžutės“ ir 

„Skambantys varpeliai“ 

ankstyvojo mažiaus vaikams 

G. Gedvilienė Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.6  

„Basakojų takas“ 

R. Paukšto Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 

6.7  

„Skaičiuoju ir žvejoju“ 

B. Gendvilaitė Rugsėjo mėn. Metodinės 

tarybos 

posėdyje 



 

 

 

METODINĖS  TARYBOS POSĖDŽIAI 2022 M. 

 

1. 1. Veiklos plano 2022 metams svarstymas, veiklos 

priemonių aptarimas. 

2. IKT panaudojimo galimybės organizuojant 

ugdomąją veikla. 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Sausio 

mėn. 

2. 1. Neformaliojo vaikų švietimo, meninio ugdymo, bei 

grupių mokytojų bendradarbiavimo galimybės 

projektinėje veikloje. 

2. Lauko erdvių panaudojimas ir veiklos išplėtojimas 

siekiant  

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Balandžio 

mėn. 

3. 1. Įvairių įstaigos veiklos sričių efektyvinimo 

užtikrinimo priemonių aptarimas. 

2. Individualios konsultacijos bei metodinė pagalbą 

mažai patirties turintiems pedagogams. 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Rugsėjo 

mėn. 

4. 1. 2022 . įstaigos pedagogų metinės metodinės veiklos 

analizė. 

2. 2023 metų veiklos plano gairių numatymas 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Gruodžio 

mėn. 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2022 METAMS 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1. Vaiko   gerovės   komisijos veiklos 

plano 2022 metams parengimas 

Sausio mėn. O. Palevičienė 

 

2. VGK posėdžių organizavimas IPP 

vykdymo aptarimui ir naujo IPP 

patvirtinimui. 

1-2 kartus per  

ketvirtį 

O. Palevičienė 

R. Eirošiūtė 

3. Ugdytinų saugumo užtikrinimas 

grupėje, darželio teritorijoje bei už jos 

ribų. 

Per metus O. Palevičienė, 

V. Vitkevičienė 

4. Tarpinstitucinių pasitarimų 

organizavimas (švietimo įstaiga, tėvai, 

pedagoginė psichologinė tarnyba, 

Savivaldybės atstovai ir kt.). 

Per metus VGK 

5. Parengti VGK veiklos ataskaitą už 

2022 metus. 

Gruodžio mėn. O. Palevičienė,  

V. Kazlauskienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

6. Ugdytinių adaptacijos problemų 

sprendimo būdai, ugdymosi sunkumų 

priežasčių šalinimas 

Rugsėjo- 

lapkričio mėn. 

VKG,  

Grupių mokytojai 

7. 2022 m. vaikų sveikatos priežiūros 

veiklos plano vykdymas 

Per metus K.Urbytė 

8. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programų vykdymas 

integruojant į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo ugdomąją 

veiklą. 

Per metus O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

9. Saugios aplinkos ir saugaus elgesio 

užtikrinimas grupėse bei lauke. 

Per metus O. Palevičienė, 

Grupių mokytojai 

10. Medžiagos sveikos gyvensenos, 

socialinių veiksnių prevencijos 

temomis rinkimas, stendų  sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 

paruošimas. 

Per metus VGK 

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 

15.  Psichologo pagalbos ugdytiniams, 

tėvams, pedagogams teikimas: 

 - paskaitų organizavimas, 

-  lankstinukų, rekomendacijų 

paruošimas 

 

Per metus 

O. Palevičienė 

 

16.  Rekomendacijų   Gegužės mėn. O. Palevičienė 

17. Bendradarbiavimas su Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, Visuomenės 

sveikatos biuru, Klaipėdos PPT 

 

Per metus 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

 

18. Darbas su šeima – pagalba sprendžiant 

problemas, trukdančias vaiko 

ugdymosi procesui.  

Per metus O. Palevičienė,  

V. Kazlauskienė, 

grupių mokytojai 

19. Kvalifikacijos kėlimas prevencinio 

ugdymo klausimais 

Per metus O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

SPECIALUS UGDYMAS 

20.  Visų ugdytinių kalbinių gebėjimų 

įvertinimas 

Gegužės- rugsėjo 

mėn. 

V. Kazlauskienė, 

  

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. Individualios pagalbos planų ir 

pritaikytų programų rengimas  

Per metus Grupių mokytojai 

24. Teikti individualias konsultacijas: 

24.1. Konsultacijos tėvams vaiko kalbos 

raidos klausimais 

Per metus V.  Kazlauskienė 

24.2. Susitikimai - konsultacijos su 

priešmokyklinio ugdymo grupių tėvais 

,,Priešmokyklinukų kalbinių gebėjimų 

vertinimas“ 

Gegužės mėn. V.  Kazlauskienė 

24.3. Paskaita lopšelio grupių tėvams 

„Trimečių kalbos raidos plėtotė “ 

Spalio mėn. O. Palevičienė, 

V.  Kazlauskienė 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

2022 METAMS 

  

         

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

Data 

 

Atsakingi 

1. Pedagogų pasirengimas ir edukacinių 

erdvių atnaujinimas  naujiems 2022-2023 

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. Mokytojų  2022  metų veiklos planų 

įgyvendinimo vertinimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

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

rugsėjo mėn. 

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 

 

Per metus. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

5. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas  Gruodžio,  

gegužės mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 



 

6  Mokytojų personalinis kompetencijų stebėjimas ir konsultacijų teikimas  

6.1. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja B. 

Gendvilaitė 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6.2. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja R. 

Vičienės pedagoginio darbo stebėjimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6.3. Neformalaus vaikų švietimo mokytojos 

R. Paukšto dokumentacijos įvaldymas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6.4. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. 

Eirošiutė 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

7. Mažai patirties turintiems pedagogams 

pagalbos suteikimas  

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

8. Tėvų susirinkimų organizavimas, jų 

aktualumas 

Rugsėjo, spalio 

mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

9. Sveikos gyvensenos įpročių ir įgūdžių 

formavimas kasdieninėje vaiko veikloje 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

10. Grupių mokytojų bendradarbiavimas su 

specialistais , siekiant vientiso ugdymo. 

 

Per metus 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

11. Projektinės veiklos taikymas ugdymo 

procese. 

Gegužės,  

gruodžio mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

 Meninių, kultūrinių sportinių renginių 

refleksija 

Įvykus renginiui I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

 

13. Ugdytinių judėjimo poreikio tenkinimas: 

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

O. Palevičienė, 

K. Urbytė 

13.2. Rytinės mankštos organizavimas Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė, 

K. Urbytė 

13.3. Sportiniai renginiai Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė, 

K. Urbytė 



 

14. Neformaliojo vaikų ugdymo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio fizinio 

veiklos lauke ir salėje 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 

2022 METAMS 

 

         

Eil. 

Nr. 

 

Veikla 

 

Data 

 

Atsakingi 

1 Kvalifikacijos tobulinimas nuotoliniu būdu 

1.1. Kvalifikacijos tobulinimas IKT srityje   

1.1.1. Susirinkimų organizavimas nuotoliniu 

būdu 

Per metus J. Žardeckienė 

1.1.2. IKT taikymas muzikinėje veikloje Per metus G. Gedvilienė 

 Filmukų, montažų kūrimas įvairių 

kompiuterinių programų pagalba 

Per metus G. Gedvileinė 

1.1.3 Kompiuterinio raštingumo tobulinimas Per metus J. Minkevičiūtė 

1.1.4. Įrankių „Office 365“ panaudojimo 

ugdymas procese 

Per metus Administracija , 

mokytojai 

1.1.5. Skaitmeninių priemonių naudojimas 

ugdymo procese 

Per metus O. Palevičienė, 

mokytojai 

1.1.6. Naujų technologijų ir informacijos 

valdymas 

Per metus Visa bendruomenė 

1.2. Ikimokyklinio ugdymo naujovės Per metus R. Miciuvienė, 

A. Vaičekauskienė, 

I. Kleibienė 

1.3. Priešmokyklinio ugdymo naujovės Per metus B. Petriškienė, 

R. Kupetienė, 

R. Puidokienė, 

B. Gendvilaitė 

1.4. Specialių poreikių vaikų ugdymo (si) Per metus B. Petriškienė, 



 

metodai, būdai, naujovės 

 

R. Kupetienė, 

R. Puidokienė 

R. Mockienė, 

D. Gudynienė 

R. Rajauskienė 

1.5. Meno terapija Per metus J. Minkevičiūtė 

1.6. Psichologiniai kursai Per metus R. Jocienė 

1.7. Mokytojų ir šeimų bendravimo ir 

bendradarbiavimo inicijavimas 

Per metus V. Vitkevičienė, 

D. Jurevičienė 

1.8. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas Per metus A. Kniukštienė 

1.9. Autizmo spektro sindromas Per metus V. Kazlauskienė 

1.10. socialinių – emocinių įgūdžių prevencijos 

ugdymo srityje  

Per metus Mokytojai dirbantys 

su „Zipio draugai“ ir 

„Kimochi“ 

programomis 

1.11. vaikų sveikatos stiprinimo, saugojimo ir 

sveikos gyvensenos srityse.  

Per metus R. Paukšto, 

 mokytojai 

1.12. bendrųjų ir specialiųjų pedagogikos bei 

psichologijos žinių ir praktinių gebėjimų 

pritaikymui praktikoje. 

Per metus Auklėtojų padėjėjos 

1.13 Dokumentų valdymo aktualijos Per metus S. Milašiūtė, 

I. Daukšienė,  

 

1.14. Metinės inventorizacijos vykdymas Per metus N. Nesterova 

1.15 Vadyba ir lyderystė   I. Daukšienė, 

O. Palevičienė,  

E. Gurejevė 

1.16. Maisto gamybos tobulinimas Per metus Virtuvės darbuotojai 

2 Saviugda   



 

2.1. Pedagoginių darbuotojų savišvieta pagal 

asmeninius tobulėjimo planus. 

Per metus O. Palevičienė, 

mokytojai 

2.2. Kvalifikacijos tobulinimo ir metinių 

veiklos ataskaitų aptarimas su 

kuruojančiu vadovu  

Per metus O. Palevičienė, 

Mokytojai 

2.3. Metinis veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas.  

Vasario mėn. I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

E. Gurejevė, 

N. Nesterova, 

S. Milašiūtė 

 

 


