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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“ mokytojų tarybos posėdžio 2023 m. sausio 9 d. protokolą Nr. V5-1: 

1. N u s t a t a u  2023 metų: 

1.1. prioritetą – plėtoti bei puoselėti tėvų ir pedagogų ryšius, ugdant įvairių gebėjimų vaikus, 

vertinant jų pasiekimus ir pažangą; 

1.2. tikslus: 

1.2.1. didinti personalo, pedagogų kompetencijas ir atsakomybę už savo veiklą; 

1.2.2. vykdyti integruotą ugdymo procesą, taikant inovatyvius ugdymo(si) metodus. 

1.3. uždavinius: 

1.3.1. gerinti įstaigos veiklos efektyvumą ir ugdymo kokybę; 

1.3.2. siekti bendruomenės profesionalumo plėtojant lyderystę; 

1.3.3. tobulinti ugdymo proceso organizavimą, taikant šiuolaikines ugdymo technologijas ir 

patyriminį ugdymą;  

1.3.4. tobulinti įstaigos įvaizdį, organizuojant teigiamų patirčių sklaidą. 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2023 metų veiklos ataskaitą (1 priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2023 metų veiklos planą (2 priedas); 

2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ 2023 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“ 2022 METŲ VEIKLOS 

PLANO ATASKAITA  

 

 Įgyvendinant lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ (toliau – Įstaiga) 2022 metų veiklos planą 

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

bazės gerinimą. Strateginio tikslo į gyvendinimui iškelti du metiniai tikslai bei numatytos keturių 

uždavinių priemonės jų įgyvendinimui. 2022 metais Įstaiga pasirinko tokią prioritetinės veiklos kryptį 

– vaikų socialinis emocinis saugumas – tvirtų šeimos ir Įstaigos ryšių pagrindas. 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 uždavinys – užtikrinti visų veiklos sričių 

funkcionalumą ir suderinamumą – buvo tikslingai vykdoma Įstaigos metinės veiklos programa. 

Pagerėjo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų darbo sąlygos. Nuo 2022 m. 

Įstaigai papildomai skirta 4,4 mokytojo etato (ikimokyklinio – 3,6 ir priešmokyklinio – 0,8) ir 0,5 

etato mokytojo padėjėjo, vaikams turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Pagerėjo ugdymo kokybė: tikslingai įgyvendinamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos, taikomi nauji inovatyvūs ugdymo metodai, išnaudotos naujos edukacinės erdvės kieme: 

,,Kirmėlytė“, ,,Užmesk žiedą“, ,,Miško takeliu“, ,,Kamuoliukų mėtymas“, ,,Šokdynė“, atnaujintos 4 

neformaliojo vaikų švietimo programos – dailės ir tautodailės bei fizinio aktyvumo ir sportinių 

judriųjų žaidimų (Suderintos su Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 

vedėju 2022 m. rugsėjo 29 d., patvirtintos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 

27 d. įsakymu Nr.V1-76). Parengti 3 nauji ir atnaujinti 8 Įstaigos planavimo ir veiklos  

reglamentavimo dokumentai, atlikta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo analizė. 2022 m. 

kvalifikacija tobulinta 249 dienas (2021 m. 192), dalyvauta 33 renginiuose (2021 m. 23), išklausyti 

53 seminarai, dalyvauta 9 konferencijose, 1 seminaras ,,Žaismė ir atradimai“ organizuotas Įstaigoje. 

28 pedagogai (100 %) kvalifikaciją tobulino Pedagogų švietimo ir kultūros centre (toliau – PŠKC), 

27 pedagogai (96,4 %) dalyvavo platformos Pedagogas.lt vebinaruose, 15 pedagogų (53,6%) 

dalyvavo VšĮ ,,Ugdymo meistrai“ mokymuose, 2 pedagogai (7,1 %) Klaipėdos Universiteto tęstinių 

studijų centre (toliau – KU TSC). Kvalifikaciją tobulino ir kiti Įstaigos darbuotojai: administratorius, 

direktoriaus pavaduotojas, mokytojo padėjėjas, 3 virėjai. Tobulinta 16 dienų, išklausyti 9 seminarai.  

1 mokytojas įgijo kvalifikacinę kategoriją (vyresniojo mokytojo). Kvalifikaciją mokytojai tobulino 

motyvuotai, atsižvelgiant į Įstaigos tikslus, prioritetus ir ugdymo tendencijas.  Pedagogų ir darbuotojų 

tobulėjimas padidina darbinės veiklos vertę, skatina renginiuose įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai 

taikyti savo praktinėje veikloje, didina atsakomybę už ugdymo kokybę, plėtoja profesinį 

bendradarbiavimą, gerosios patirties sklaidą Įstaigoje ir už jos ribų. Tikslingai vykdyta kūrybinių 

darbo grupių, Vaiko gerovės komisijos veikla. Kūrybinės grupės įgyvendino 1 projektą, pastatė ir 

parodė 1 spektaklį ,,Dingęs gimtadienio tortas“, organizavo 5 parodas, 2 raiškos savaites ,,Krinta 

baltos snaigės, sukasi ratu“, ,,Sveikai gyvensime – sveiki ir augsime“ 1 edukacinį renginį visiems 

Įstaigą lankantiems vaikams ,,Kuriu lėlę“, šventę ,,Nykštukų išdaigos“. Vaiko gerovės komisija 

organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, tobulino specialiųjų poreikių vaikų ugdymą. Parengta ir 

pritaikyta 17 programų (2021 m. – 11), specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) turintiems 

vaikams, Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui parengtos 9 ugdytinių charakteristikos 

(2021 m. – 10 ). Dalyvauta akcijoje ,,Tarptautinė tolerancijos diena“, veiksmo savaitėje ,,Be patyčių“. 

Dalyvavimas renginiuose stiprino vaikų motyvaciją, suteikė ugdytiniams daugiau galimybių 

pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus praktikoje, eksperimentuoti, patirti atradimų ir kūrybos 

džiaugsmą. 



 Įgyvendinant antrąjį uždavinį – stiprinti bendruomenės ir socialinės partnerystės darną 

– buvo siekiama mokytojų ir vadovų informacijos sklaida, darbų ir projektų inicijavimu kokybiškai 

reprezentuoti Įstaigą mieste. Organizuota metodinė diena miesto pedagogams ,,Įvairūs ugdymo būdai 

ir metodai užtikrinantys įvairiapusį ugdymą“, Įstaigoje skaityti 9 pranešimai. Dalintasi patirtimi 

vykdant tarptautinius projektus, vertinta metodinių priemonių įvairovė ir jų svarba muzikinėje 

veikloje, žaidimų įtaka mokant vaikus skaityti ir rašyti, tėvų bendradarbiavimas siekiant ugdymo(si) 

pažangos. Pedagogų susidomėjimo sulaukė pranešimai apie informacinių technologijų poreikį 

ikimokykliniame amžiuje, jų naudojimo galimybes, informacinių technologijų įtaką kiekvienai vaikų 

raidos sričiai. PŠKC organizuotose metodiniuose pasitarimuose skaityti 3 pranešimai: ,,Kulkinis 

šaudymas“, ,,Šaškių nauda vaikams“, ,,Žaidybinė veikla ir žaidimai – beribių galimybių erdvė 

ikimokyklinio amžiaus vaikams“. Tęstas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Klaipėdos 

miesto lopšeliais-darželiais ,,Pagrandukas“, ,,Pumpurėlis“, ,,Svirpliukas“, ,,Volungėlė“, Kretingos 

mokykla-darželiu ,,Žibutė“, ,,Nidos lopšeliu-darželiu ,,Ąžuoliukas“, Klaipėdos Eduardo Balsio 

gimnazija, Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla, mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis: 

Pedagogine psichologine tarnyba (toliau –  PPT), PŠKC, KU TSC, Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko 

gerovės centru, kitomis švietimo bei sveikatos institucijomis, pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo 

sutartys. Atsirado glaudesnis bendradarbiavimas su Lietuvos pedagogais. Siekta pasidalinti patirtimi 

įgyvendinant inovacijas, perimti kitų patirtį ir pritaikyti savo veikloje, sudarytos palankios sąlygos 

mentorystės įgūdžiams plėtotis. Gerosios darbo patirties sklaida vykdyta ir Įstaigoje: rodytos 5 atviros 

veiklos: ,,Kaip smagu visur keliauti“, ,,Aš prie jūros gyvenu“, ,,Aš tiriu, bandau eksperimentuoju“, 

,,Pamatysiu, paragausiu, žinosiu“, ,,Ką žada oras“, skaityti 3 pranešimai: ,,Sveika gyvensena“, 

,,Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymas“, ,,Kalbinių gebėjimų vertinimas“, 

organizuoti mokomieji praktiniai užsiėmimai pedagogams ,,Pavyko man, pabandyk ir tu“ (didesnę 

patirtį turintys mokytojai mokė koleges patalpinti nuotraukas elektroniniame dienyne ,,Mūsų 

darželis“ (toliau – el. dienynas), naudotis kompiuterine įranga ir garso aparatūra salėje, pristatė 

eTwining galimybes ir jų panaudojimą ugdomojoje veikloje. Planuojant Įstaigos veiklą atsižvelgta į 

vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, darbuotojų siūlymus. 11 grupių organizuoti tėvų susirinkimai, 

kuriuose dalyvavo 85-95 % tėvų, 3 pasitarimai su tėvų aktyvu, dalyvavo visi grupių deleguoti atstovai 

(100 %), skaityti pranešimai, teiktos individualios konsultacijos tėvams, sudaryta galimybė susitikti 

su Įstaigoje dirbančiais specialistais. Įdiegta tėvų informavimo sistema el. dienyne – prisijungę galėjo 

naudotis ,,Tėvų meniu“ punktais, susipažinti su ugdymo planais, vaikų pasiekimais ir pažanga, teikti 

grįžtamąjį ryšį. Padidėjo tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas paremtas partneryste, atsižvelgta į tėvų 

siūlymus, išspręstos iškilusios problemos priešmokyklinio ugdymo grupėje, pagerėjo tėvų ir 

mokytojų santykiai. 2022 m. visiems Įstaigos ugdytiniams patikrinti kalbos gebėjimai. Logopedo 

pagalba teikta 44 ugdytiniams: 23 kalbos sutrikimas įveiktas, 4 – įveiktas iš dalies, 16 ugdytinių 

logopedo pagalba bus tęsiama 2023 m., 17 vaikų, kuriems rekomenduota  SUP įvertinti Pedagoginėje 

psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT), nustatyti dideli arba vidutiniai specialieji ugdymosi 

poreikiai.  

  Sistemingai vykdytos trečio ir ketvirto uždavinių – organizuoti darnų į vaiką orientuotą 

ugdymą bei plėtoti ugdymo turinį sudarant galimybes patyriminei veiklai –  numatytos priemonės. 

Organizuoti 2 metodiniai pasitarimai, skaityti 4 pranešimai, aptartos sveikos gyvensenos priemonės, 

jų taikymas vaikų veiklose, sportinio stalo žaidimo (šaškių) nauda. Buvo siekiama tinkamai planuoti 

Įstaigos veiklą, kad darbuotojai jaustų atsakomybę už savo darbą ir kiekvieno vaiko ugdymo sėkmę, 

užtikrintų vaiko fizinį ir emocinį saugumą. Sudaryti vaikų užimtumo (kūno kultūros, muzikos, 

neformaliojo vaikų švietimo) tvarkaraščiai, parengti muzikinės veiklos, neformaliojo vaikų švietimo, 

priešmokyklinių grupių, perspektyviniai veiklos planai, vykdytos pedagoginės veiklos stebėsenos 

plano priemonės. Analizuotas grupių mokytojų, specialistų, neformaliojo ugdymo pedagogų 

bendravimas ir bendradarbiavimas siekiant vieningo ugdymo, aptartas vaikų užimtumas lauke, 

pasivaikščiojimų metu, rytinių mankštų organizavimas, ugdytinių judėjimo poreikių tenkinimas. 

Daug dėmesio skirta vaikų pasiekimų ir pažangos sistemos koregavimui, patobulintas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aplankas. Stiprinant vaikų kūrybiškumą, siekiant 

pokyčių, kurie garantuotų kiekvieno vaiko individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą ir pripažinimą, 



Įstaigoje įgyvendinamos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos: tautodailės, dailės, fizinio 

aktyvumo ir sportinių ir judriųjų žaidimų ugdymo (suderintos su Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus vedėju 2022-09-29, patvirtintos Įstaigos direktoriaus 2022-09-27 

įsakymu Nr. V1-76). Šių programų įgyvendinimui įrengtos atitinkamos erdvės: dailės ir tautodailės 

programų įgyvendinimui sukurta meninio ugdymo grupė, įsigyta įvairių meninės raiškos priemonių, 

sukaupta daug metodinės medžiagos, įrengtas smėlynas žaidimams su gamtine medžiaga, didelis 

akvariumas. Lavintas vaikų, tėvelių, pedagogų estetinis požiūris į supančią aplinką, organizuotos 

bendros vaikų ir tėvelių piešinių, nuotraukų, kūrybinių darbų parodos: ,,Mano gimtasis miestas“, ,,Su 

gimtadieniu mano mieste“, ,,Tau Klaipėda“, ,,Vėjeli pūsk, laivelį nešk“, ,,Klaipėdos gimtadienis“. 

Įgyvendintas projektas ,,Mano gimtas miestas – Klaipėda“, organizuotas šventinis renginys ant 

,,Simonaitytės“ kalno,  erdvinių instaliacijų pleneras aikštelių smėlynuose ,,Jūros lašas manam 

delne“. Programų taikymas padėjo vaikams geriau tenkinti saviraiškos poreikius, formuoti įvairius 

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

Taikant fizinio aktyvumo ir sportinių žaidimų programas buvo tenkinamas vaikų poreikis judėti 

įvairesnėmis fizinio aktyvumo formomis, ugdomas supratimas apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai 

ir savijautai, lavinamos valios savybės, stiprinamas pasitikėjimas savimi. Dalyvauta respublikiniuose 

projektuose: ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“, ,,Futboliukas“, ,,Skaičiuoju ir sportuoju“, ,,Aukime sveiki 

ir stiprūs“, ,,Susipažinkime su sporto šakomis“, įgyvendintos dvi raiškos savaitės : ,,Sveikai 

gyvensime – sveiki ir augsime“, ,,Mažųjų žaidynės“. Daug sportinio azarto ir malonių akimirkų 

suteikė bendros tėvelių ir vaikų organizuotos krepšinio bei futbolo varžybos, išvyka į sporto šventę 

prie jūros. Įstaigai įteikta Lietuvos mažųjų žaidynių taurė, medalis ir diplomas. 2022 m. Įstaiga šventė 

savo 45-jį gimtadienį. Šiai progai paminėti organizuotos parodos: ,,Saulė šypsosi šviesi, susirinkome 

visi“, ,,Gelsta klevo lapas, rudenėli labas“, ,,Čiaža rudenio lapeliai‘, šventės vaikams ir darbuotojams: 

,,Su gimimo diena sveikiname tave“, ,,Kaip greitai bėga metai“, kūrybinė raiškos savaitė ,,Aš švenčiu 

gimtadienį“. Už aktyvų dalyvavimą pedagogai, ugdytiniai ir jų tėveliai apdovanoti medaliais, padėkos 

raštais, dovanėlėmis. Į ugdymo procesą integruojamos socialinių emocinių įgūdžių programos: 

,,Kimochis“, kurioje dalyvavo 40 ugdytinių (21 %), ir tarptautinė socialinių įgūdžių programa ,,Zipio 

draugai“, kurioje dalyvauja 2 priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Minėtos programos padėjo 

išsiugdyti socialinius bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, siekiant geresnės vaikų psichikos 

sveikatos ir emocinės gerovės. 2022 m. gegužės mėnesį baigtas vykdyti tarptautinis projektas 

,,Pasakyk pasauliui labas“ su Slovėnijos darželiu ,,Bitrica“, kuriame dalyvavo 20 ugdytinių (10,5 %). 

Įstaigai įteiktas tolerantiškiausio darželio sertifikatas. 2022m. rugsėjo mėnesį šis tarptautinis 

projektas pradėtas vykdyti su Kroatijos Zagrebo vaikų darželiu ,,Malešnika“. Įgyvendinti Įstaigos 

projektai: ,,Gyvūnai šalia manęs“, ,,Jaučiu, tyrinėju, kuriu“, vykta į edukacinius  renginius P. 

Domšaičio galerijoje, ekskursijas į ,,Botanikos sodą“, ,,Laikrodžių muziejų“, Klaipėdos senamiestį, 

,,Lėlių teatrą“, organizuotos 5 kūrybinės raiškos savaitės: ,,Krinta baltos snaigės, sukasi ratu“, 

,,Pavasario eksperimentų laboratorija“, ,,Močiutės ir dieduko pasakojimai apie senovę“, ,,Rudens 

atradimų laboratorija“. Mokytojai domina vaikus naujomis veiklos formomis, būdais, metodais bei 

priemonėmis. Vykdyta pramoginė veikla-konkursas ,,Aš mažasis inžinierius“, edukacinis renginys 

,,Kuriu lėlę“, organizuoti žaidimai lauko aikštelėse. Ugdymo procese naudotas STEAM metodas: 

vaikai įgijo naujų žinių, dalindamiesi atliktais tyrinėjimais, atradimais, įspūdžiais,  mokėsi vieni iš 

kitų, pasitikėjo savimi, eksperimentavo, išmoko spręsti problemas. Organizuotas metodinis 

pasitarimas ,,Mokytojo svarba organizuojant veiklą“, skaityti 2 pranešimai, kalbėta apie ankstyvojo 

amžiaus vaikų kalbinių gebėjimų ugdymą, švietimo pagalbos užtikrinimą specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams, patyriminį ugdymą, skatinančių aplinkų kūrimą grupės bei lauko 

erdvėse.  

 2022 metų plano įgyvendinimas vertinamas pagal SSGG analizę 

Stiprybės Silpnybės 

1. Dirba aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos 

pedagogai 

1. Pedagogų darbo patirties stoka dirbant su 

specialiųjų poreikių vaikais 



2. Įstaigos veikla orientuota į kryptingą plėtrą, 

besimokančią organizaciją, vaiko socializacijos 

sėkmę 

2. Nepakankamas šeimos ir pedagogų 

bendradarbiavimas, siekiant vaiko ugdymosi 

pažangos 

3. Puikios sąlygos ugdytinių saviraiškos plėtrai 3. Nepakankamas ugdymo ir darbo priemonių 

modernizavimas 

4. Kryptingas bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

4. Pedagogų baimė keistis, priimti švietimo 

sistemos iššūkius 

5. Ugdymo procese  taikomos IKT technologijos 5. Senstanti kompiuterinė technika, 

nepakankamai modernus internetas 

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. Nuolatinė švietimo politikos kaita, trukdanti 

siekti stabilumo darbe 

3. Išnaudoti vidaus ir lauko erdves ugdymui 3. Lėšų trūkumas trukdo suskurti estetišką ir 

patrauklią edukacinę aplinką 

4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas respublikoje, 

mieste 

4. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais 

skaičius 

 

 Rengiant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ 2023 metų veiklos planą, bus 

atsižvelgiama į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2023 metų veiklos 

prioritetus švietimo srityje, Įstaigos 2023-2025 metų strateginį planą, Ikimokyklinio ugdymo 

metodines rekomendacijas, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, Įstaigos Ikimokyklinio 

ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo programas, į vidaus audito rezultatus, švietimo 

būklę, bendruomenės poreikius. Planu bus siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui 

skirtas lėšas.  

 Planą įgyvendins Įstaigos 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, gamtos mokslai, technologijos, 

inžinerija, menas bei matematika – STEAM, Savivaldybės biudžeto ūkio lėšos – SB, Mokinio 

krepšelio lėšos – MK.  

 

 

_______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pirmas uždavinys - gerinti įstaigos veiklos efektyvumą ir ugdymo kokybę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas 

1.1. Įstaigos 2023 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. 

Administracijos   

pasitarime 

1.3. Lopšelio-darželio „Papartėlis“ 

darbo apmokėjimo sistemos 

parengimas 

I. Daukšienė,  

N. Nesterova 

Pasikeitus 

teisės aktams 

Darbo tarybos 

posėdyje, 

Administracijos   

pasitarime 

1.4. Įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų 

sudarymas ir 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. 

Administracijos   

pasitarime 

2.2. Mokinių ir pedagogų registro 

duomenų atnaujinimas 

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Administracijos   

pasitarime 

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.  Administracijos   

pasitarime 

2.4. Lopšelio-darželio švietimo 

stebėsenos rodiklių 

fiksavimas  

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė, 

O. Palevičienė 

S. Milašiutė 

N. Nesterova 

Vasario – kovo 

mėn. 

Administracijos   

pasitarime 

2.5. Darbo, sveikatos, civilinės, 

priešgaisrinės saugos 

dokumentų patikra 

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė, 

R. Paukšto 

Gruodžio mėn. Bendruomenės 

susirinkime 

2.6. Viešųjų pirkimų vykdymas E. Gurejevė, 

 O. Palevičienė 

S. Milašiutė 

J. Žukauskienė 

Per metus Administracijos   

pasitarime 

2.7.  Metinės inventorizacijos 

vykdymas 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkričio,  

gruodžio mėn. 

Administracijos   

pasitarime 

2.8. Strateginio veiklos plano 

ruošimas 

I. Daukšienė, 

darbo grupė 

Rugsėjo mėn. Administracijos   

pasitarime 



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. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

3.5. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos analizė 

O. Palevičienė, 

V. Kazlauskienė 

Gegužės, 

gruodžio mėn. 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 

3.6. Neformalaus švietimo 

programų įgyvendinimo 

analizė 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. Mokytojų tarybos 

posėdyje 

 

4. Savišvieta ir kvalifikacijos tobulinimas 

4.1. Dalyvavimas miesto 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

neformaliojo švietimo ugdymo 

mokytojų metodinių būrelių 

veikloje 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

pedagogai, 

logopedas 

Per metus Mokytojų tarybos 

posėdyje 

4.2. Dalyvavimas seminaruose, 

konferencijose, forumuose, 

diskusijose, metodiniuose 

susirinkimuose ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo, 

neformaliojo švietimo 

klausimais 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai, 

neformaliojo 

švietimo 

pedagogai, 

logopedas 

Per metus Mokytojų tarybos 

posėdyje 

4.3. Dalyvavimas ilgalaikėje 

,,Besimokančių darželių tinklo 

2023“ programoje, skirtoje 

įtraukiojam ugdymui 

Visi pedagogai Per metus Mokytojų tarybos 

posėdyje 

5. Materialinės bazės gerinimas 

5.1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė,        

O. Palevičienė 

Birželio – 

rugpjūčio mėn.  

Administracijos   

pasitarime 

5.2. Ugdymo priemonių įsigijimas   I. Daukšienė, 

E. Gurejevė,         

O. Palevičienė 

Per metus 

 

Administracijos   

pasitarime 

5.3. Lopšelio-darželio patalpų 

remontas 

 

I. Daukšienė,                                                                                                                                               

E. Gurejevė 

Birželio – 

rugpjūčio mėn. 

Administracijos   

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. IKT šeimoje ir ugdymo 

įstaigoje 

O. Palevičienė Gegužės mėn. Mokytojų tarybos 

posėdyje 

6.2. Auditas:    

6.2.1.  Mokytojų ir tėvų veiklos 

dermė skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant 

Audito grupė Gruodžio mėn. Bendruomenės 

susirinkime 

7. Naujų darbo sistemų įsisavinimas 

7.1.  Darbas su ,,Personalo“ 

valdymo sistema  

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė, 

O. Palevičienė, 

E. Gurejevė, 

N. Nesterova 

Per metus  Administracijos   

pasitarime 

7.2. Darbas su dokumentų 

valdymo sistema „Avilys“ 

I. Daukšienė, 

S. Milašiutė, 

O. Palevičienė, 

E. Gurejevė, 

N. Nesterova 

Per metus  Administracijos   

pasitarime 

7.3. Darbas su decentralizuotų ir 

centralizuotų pirkimų 

organizavimo bei vykdymo 

programa  „Eco Cost“ 

I. Daukšienė, 

E. Gurejevė, 

N. Nesterova 

Per metus  Administracijos   

pasitarime 

8. Metodinis pasitarimas 

„Mokytojo gebėjimas 

sudominti vaikus veikla, 

naudojant pačio pagamintomis 

priemonėmis“ (priemonė 

pristatoma video įraše)  

O. Palevičienė Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

8.1. Muzikos instrumentų šalyje G. Gedvilienė Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

8.2. Didaktinė priemonė –stalo 

žaidimas „Ūkio gyvūnai“ 

I. Brazauskaitė-

Kubilienė 

Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

8.3. „Figūrų detektyvai“ B. Gendvilaitė Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

8.4. „Spalvos ir skaičiai“ R. Miciuvienė, 

R. Butkuvienė 

Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

8.5. „Sudėk pagaliukus pagal 

paveikslėlį“ 

I. Žalaitė Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

8.6. Lauko žaidimas „Kopėčios“ R. Paukšto Balandžio 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 



Antras uždavinys - siekti bendruomenės profesionalumo,  plėtojant lyderystę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo terminas Atsiskaitymo 

forma 

1. Metodinis pasitarimas 

,,Sėkmės istorijos. 

Informacinių ir išmaniųjų 

technologijų įtaka ugdytinių 

veiklai“ 

O. Palevičienė Spalio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

1.2. Pranešimas: „Išmaniosios 

technologijos: programėlės 

lavinančios vaikų 

kūrybiškumą“ 

O. Palevičienė Spalio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

1.3. Pranešimas: ,,Mokomieji 

žaidimai telefone, ir 

plančetėje“ 

I. Brazauskiatė-

Kubielienė 

Spalio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

1.4. Pranešimas: ,,Rašytinės kalbos 

lavinimas kompiuterinių 

žaidimų pagalba“ 

B. Petriškienė Spalio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

2. Darbas su šeima.  

2.1. Tėvų susirinkimai:    

2.1.1. „Ko reikia, kad vaikai gebėtų 

suvokti savo emocijas ir 

tinkamai jas reikštų?“ 

R. Mockienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.2. „Žaidimo vaidmuo ugdant 

vaikus“ 

A. Kniukštienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.3. „Kaip palengvinti vaikų 

adaptaciją“ 

J. Žardeckienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.4. 
"Priešmokyklinio ugdymo 

aktualijos" 

R. Puidokienė,   

R. Vičienė 

O. Palevičienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.5. 
„Priešmokyklinio ugdymo 

tikslai ir uždaviniai“ 

B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė 

O. Palevičienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.6. 
„Ikimokyklinis ugdymas – 

finišas“ 

I. Brazauskaitė-

Kubilienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.7. 

„5-6 m. vaikų ugdymo 

pasiekimai“ 

Ieva 

Brazauskaitė-

Kubilienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.8. Įvykdyto projekto pristatymas 

grupės tėvams „Gyvūnai šalia 

manęs“ 

R. Jocienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.9. „Apie vaikų adaptaciją 

darželyje“ 

I. Koršeniuk,     

R. Kupetienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.10. 

„3-4 metų vaikų kalbėjimo 

skatinimas“ 

R. Miciuvienė,   

R. Butkuvienė, 

 V. Kazlauskienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 



2.1.11. 
 „Apie vaikų savarankiškumą“ 

D. Jurevičienė 

I. Daukšienė 

Rugsėjo mėn. Tėvų 

susirinkime 

2.1.12. Pedagoginės pagalbos 

teikimas tėvams vaikų 

ugdymo klausimais  

O. Palevičienė,  

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

susirinkime 

2.2.13 Stendinis pranešimas tėvams 

Kulkinis šaudymas – olimpinė 

sporto šaka“ 

R. Paukšto Vasario mėn. Mokytojų 

susirinkime 

3. Renginiai šeimai:    

3.1.  „Miela, mamyte, tu man 

brangiausia“ 

A. Kniukštienė, 

G. Gedvilienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.2. Šeimos šventės talentų šou 

„Super šeimynėlė“ 

I. Kleibienė,         

I. Brazauskiatė-

Kubielienė 

Gegužės 12 d. Mokytojų 

susirinkimas 

3.3. „Vaikystės takeliu“ 

(Atsisveikinimas su grupe) 

I. Koršeniuk,      

R. Kupetienė,     

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.4. „Mes užaugom dideli“ 

(atsisveikinimas su grupe) 

J. Žardeckienė,   

A. Pocė,             

G. Gedvilienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.5. Šeimos šventinis renginys „ 

„Mano tėti ir mamyte, imk 

pasveikinimą šitą“ 

D. Gudynienė,  

R. Mockienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.6. „Mums smagu, kai mes kartu“ R. Jocienė,          

I. Zenčenko 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.7. „Tau mano mamyte“ D. Jurevičienė,  

V. Vitkevičienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.8. Šventinis renginys „Lik 

sveikas, darželi!“ 

B. Petriškienė,  

B. Gendvilaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.9. Šventinis renginys „Mes 

išeinam į mokyklą“ 

R. Puidokienė,  

R. Vičienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

3.10. „Aš , tėtis ir mama-mano 

didelė šeima“ 

R. Miciuvienė,  

R. Butkuvienė 

Gegužės mė. Mokytojų 

susirinkimas 

3.11. Esi pati gražiausia , nes mano 

tu esi“ 

R. Rajauskienė,            

I. Žalaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4. Uždara šventė grupėje 

„Mykolinės“ 

I. Kleibienė,         

I. Brazauskiatė-

Kubielienė 

Rugsėjo 29 d. Mokytojų 

susirinkimas 

5. Uždara šventė grupėje 

„Šiurpuliukų vakarėlis“ 

I. Kleibienė,         

I. Brazauskiatė-

Kubielienė 

Spalio 31 d. Mokytojų 

susirinkimas 

6. Vakaronės    Mokytojų 

susirinkimas 

6.1.  „Vakarėja, jau vakarėja“ R. Puidokienė,    

R. Vičienė,        

G. Gedvilienė 

Spalio–lapkričio  

mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.2.  „Klausė žvirblis čiulbonėlis“ R. Mockienė,      

D. Gudynienė,    

G. Gedvilienė 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 



6.3.  „Kelionė link šiaurės 

žvaigždės“ 

I. Kleibienė, 

I. Brazauskaitė –

Kubilienė, 

G. Gedvilienė 

Lapkričio–

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.4. „Nuo advento link Kalėdų“ R. Jocienė,          

I. Zenčenko,       

G. Gedvilienė 

Lapkričio–

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.5.  „Pavasario šaukliai“ I. Koršeniuk,      

R. Kupetienė,    

G. Gedvileinė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

6.6. Edukacinis renginys grupėje 

su etnologe Valerija 

Jankūnaite “Velykų tradicijos“ 

B. Petriškienė,  

B. Gendvilaitė 

Kovo–balandžio 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.7. Edukacinis renginys grupėje 

su etnologe Valerija 

Jankūnaite „Advento 

vakaronė“ 

B. Petriškienė,  

B. Gendvilaitė 

Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

6. Vaikų saviraiška, kultūrinių renginių organizavimas 

6.1. „Lietuva brangi-mano 

tėvyne“, skirta Vasario 16-ąjai 

dienai 

R. Puidokienė, 

R. Vičienė, 

 B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė,      

G. Gedvilienė 

Vasario 17 d. Mokytojų 

susirinkime 

6.2. Užgavėnės „Žiema , žiema 

bėk iš kiemo“ 

G. Gedvilienė,   

A. Kniukštienė,  

R. Vičienė.  

J. Minkevičiūtė, 

A. Pocė 

Vasario 21 d. Mokytojų 

susirinkime 

6.3. Kaziuko mugė „Kaziuko 

mugės gudrybės“ 

R. Puidokienė, 

I. Zenčenko, 

 G. Gedvilienė, 

J. Minkevičiūtė 

Vasario–kovo 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkime 

6.4. Skaitovų konkursas „Po 

tėviškės dangum“ Skirtas kovo 

11 

R. Puidokienė,   

R. Vičienė,        

B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė 

Kovo 15 d.  Mokytojų 

susirinkime 

6.5. Velykų šventė „Velykų 

bobutės  lobio beieškant“  

I. Kleibienė,        

I. Brazauskiatė-

Kubielienė,      

D. Gudynienė,       

R. Mockienė 

Balandžio 13 d. Mokytojų 

susirinkime 

6.6. Padėkos diena  „Jums 

dėkojame už jūsų meilę“ 

G. Gedvilienė Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.7. Vaikų gynimo diena  R. Kupetienė, 

B. Gendvilaitė,  

G. Gedvilienė, 

R. Miciuvienė, 

R. Butkuvienė 

Birželio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.8. Derliaus šventė  „Rudenėlio 

atradimai“ 

I. Koršeniuk,        

V. Vitkevičienė,     

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkime 



Trečias uždavinys - tobulinti ugdymo proceso organizavimą, taikant šiuolaikines ugdymo 

technologijas ir patyriminį ugdymą. 

 

D. Jurevičienė,      

R. Rajauskienė, 

I. Žalaitė 

6.9. Šventinis renginys „Šviečianti 

žibintų šviesa“ 

R. Jocienė, 

J. Žardeckienė 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

6.10. „Jau Kalėdos sidabrinės 

atkeliauja į svečius“ 

A. Kniukštienė Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7. Bendradarbiavimas su socialiniais  partneriais 

7.1. Bendradarbiavimas su 

„Smeltės“ progimnazijos 

priešmokyklinių grupių  

mokytojais ,,Priešmokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimas“ 

O. Palevičienė, 

B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė 

R. Puidokienė,  

R. Vičienė 

Per metus Mokytojų 

susirinkime 

7.2. Piešinių paroda „Linksmoji 

abėcėlė“ su ,,Smeltės“ 

priešmokyklinės grupės 

ugdytiniais 

R. Puidokienė, 

R. Vičienė 

Gegužės  mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.3. Bendradarbiavimas su l.-d. 

„Nykštukas“ pedagogais. 

Sportinė pramoga „Linksmųjų 

nykštukų estafetės“ 

R. Kupetienė, 

I. Koršeniuk 

 Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.4. Bendradarbiavimas su l.-d. 

„Pumpurėlis“ priešmokyklinės 

grupės ugdytiniais ir 

mokytojais 

B. Petriškienė 

B. Gendvilaitė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.5. Bendradarbiavimas su l.-d. 

„Radastėlė“ akcija 

„Draugystės takeliu, 

keliaujame kartu“ 

R. Miciuvienė,   

R. Butkuvienė 

Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkime 

7.6. Sportinė pramoga „Greičiau –

toliau“ su l.-d. „Pumpurėlis“ ir 

l.-d. „Pagrandukas“ 

ugdytiniais 

R. Paukšto, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

ir ugdytiniai 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkime 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Metodinė diena : „Projektas tai 

metodas skatinantis pedagogų 

aktyvumą, kūrybiškumą, 

lyderystę.“ 

O. Palevičienė Lapkričio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.1. Tarptautinio projekto „Sky hello 

to the world“ „Pasakyk pasauliui 

labas“ pristatymas 

I. Kleibienė Lapkričio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

1.2. Įvykdyto projekto pristatymas 

grupės tėvams „Gyvūnai šalia 

manęs“ 

J. Žardeckienė Lapkričio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 



1.3. Pranešimas „Pedagogo vaidmuo 

organizuojant projektinę veiklą“ 

O. Palevičienė Lapkričio mėn. Mokytojų 

tarybos 

posėdyje 

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

2.1.  „STEAM metodo inicijavimas į 

ugdymo  (si) procesą, siekiant  

kūrybiškos vaikų veiklos“  

O. Palevičienė, 

I. Kleibienė; 

I. Brazauskaitė – 

Kubilienė 

Sausio mėn. Mokytojų 

pasitarime 

2.2. Augalų paruošimas vaikų 

darbeliams (gamtinė medžiaga) 

O. Palevičienė Gegužės mėn. Mokytojų 

pasitarime 

2.3. Kilimėlių gamyba  

 edukacinių  ,,Bitučių“ ir 

„Pelyčių“ panaudai 

O. Palevičienė Gegužės mėn. Mokytojų 

pasitarime 

2.4. E tviningo projektinio metodo 

pritaikymas 

B. Gendvilaitė Balandžio mėn. Mokytojų 

pasitarime 

2.5.  Google Play progamėlių 

panaudojimas ir pritaikymas 

ugdomoje veikloje     

V. Vitkevičienė Balandžio mėn. Mokytojų 

pasitarime 

2.6. Rekomendacija.  Lankstinuko  

gamyba tėvams ,,Vaikus 

ugdykime kartu“ 

O. Palevičienė Rugsėjo mėn.  

3. Pažintinė veikla: 

3.1. Išvyka į Pempininkų biblioteką į 

vaikų centrą „Gerviukas“ 

R. Kupetienė, 

I. Koršeniuk 

Sausio mėn. Mokytojų 

pasitarimas  

3.2. Ekskursija į Klaipėdos 

senamiestį  

R. Puidokienė,   

R. Vičienė 

Kovo mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.2. Ekskursija į lėlių teatrą B. Petriškienė,  

 B. Gendvilaitė 

Kovo mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.3. Išvyka į Prano Domšaičio 

galeriją 

R. Žardeckienė, 

A. Pocė, 

R. Jocienė,      

I. Zenčenko, 

I. Koršeniuk,  

R. Kupetienė  

Balandžio mėn. 

 

 

 

Kovo mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

3.4. Pažintinė išvyka į Mini zoo 

„Gamtos Perlas“  

I. Kleibienė,         

I. Brazauskiatė-

Kubilienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.5. Ekskursija į botanikos sodą B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.6. Ekskursija į Klaipėdos Lietuvos 

muziejų 

R. Puidokienė,   

R. Vičienė 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.7. Ekskursija į Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejų 

R. Jocienė,  

I. Zenčenko 

Balandžio mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.8. Edukacija ,,Magiški kiaušiniai“ I. Koršeniuk,  

R. Kupetienė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

3.9. Edukacija  ,,Baltijos gintaras“ Visoms grupėms Kovo mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

4. STEAM metodo integravimas į 

ugdymo procesą: 

   

4.1. Stovykla -  ,,Labas, Vasara“. I. Brazauskaitė–

Kubilienė, 

Birželio–liepos 

mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 



Ketvirtas uždavinys - tobulinti Įstaigos įvaizdį, organizuojant teigiamą patirčių sklaidą. 

I. Kleibienė 

4.2. Orientacinis žygis ,,Spalvotų 

lapų keliu“ 

I. Kleibienė,  

R. Miciuvienė,  

I. Brazauskaitė–

Kubilienė 

Spalio mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

4.3. Respublikinė paroda „Myliu 

Lietuvą“ vasario 14–16 d. ir 

kovo 11 d.  

Visi STEAM 

kūrybinės grupės 

mokytojai 

Vasario–kovo 

mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

4.4. Paroda Facebook.com 

platformoje „ STEAM 

,,Papartėlis“ – ,,Rieda rieda 

kiaušinukai“ 

B. Gendvilaitė Balandžio mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

4.5. Pleneras lauke iš akmenėlių 

,,Pėdsakas darželiui“ 

R. Miciuvienė,  

R. Butkuvienė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

4.6. Paroda „STEAM advento 

vainikas“ Facebook.com grupėje 

,,STEAM  ,,Papartėlis“ “ 

R. Butkuvienė,  

B. Gendvilaitė 

 Gruodžio mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

5. Projektinė veikla    

5.1. „Kaip atpažinti emocija?“ R. Jocienė,  

I. Zenčenko 

Vasario mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

5.2. „Atrandu, kuriu, žaidžiu“ A. Kniukštienė Kovo mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

5.3. „Į saulę stiebiasi daigelis“ 

(tęsinys – 2 dalis) 

V. Kazlauskienė Gegužės mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

5.4. „Mano gimtas miestas –

Klaipėda“ (tęsinys – 2 dalis) 

O. Palevičienė , 

kūrybinė darbo 

grupė 

Balandžio–

spalio mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

5.5. „Saugokime mūsų gamtą“ I. Koršeniuk,     

R. Kupetienė 

Balandžio–

gegužės mėn.  

Mokytojų 

pasitarimas 

5.6. Muzikinis projektas „Kurianti 

šeima“ 

G. Gedvilienė Rugsėjo–spalio 

mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

5.7. „Kuo aš būsiu užaugęs?“ R. Puidokienė,   

R. Vičienė 

Spalio–

lapkričio mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

5.8. „Paslaptingi akmenėliai“ R. Rajauskienė,              

I. Žalaitė 

Spalio–

lapkričio mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

5.9. „Pažiūrėk kartu – kiek aplink 

gražių spalvų“ 

R. Miciuvienė,   

R. Butkuvienė 

Spalio–

lapkričio mėn. 

Mokytojų 

pasitarimas 

5.10. „Vanduo – skanu, sveika, 

įdomu“ 

D. Jurevičienė,  

V. Vitkevičienė 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

pasitarimas 

5.11. Projektai per Erasmus+ ir 

eTwining platformas 

B. Gendvilaitė Per metus Mokytojų 

pasitarimas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Metodinis pasitarimas: 

„Mokytojo indėlis siekiant 

teigiamų ugdymo rezultatų“  

O. Palevičienė Gegužės mėn. Metodinis 

pasitarimas 

1.1. Pranešimas „Patirtis ugdant 

šiuolaikinius 2-3 metų vaikus: 

ypatumai, pasiekimai“ 

R. Mockienė Gegužės mėn. Metodinis 

pasitarimas 



1.2. „Bendradarbiavimo metodai 

priešmokykliniame amžiuje“ 

B. Gendvilaitė Gegužės mėn. Metodinis 

pasitarimas 

1.3. Atvira veikla lauke „Bundanti 

gamta“ 

I. Koršeniuk,      

R. Kupetienė 

Gegužės mėn. Metodinis 

pasitarimas 

1.4. Atvira veikla „Kas slypi mano 

viduje?“ 

B. Gendvilaitė Kovo mėn. Metodinis 

pasitarimas 

2. Kūrybinės raiškos savaitės: 

2.1. ,,Važiuoja žiema ledo tiltu“ J. Minkevičiūtė 

D. Jūrevičienė 

V. Vitkevičienė 

Sausio 23–

vasario 10 d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

2.2. ,,Eksperimentuoju darželyje“. Visi STEAM 

kūrybinės grupės 

mokytojai 

Vasario–kovo 

mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

2.3. „Mane močiutė taip augino“ J. Minkevičiūtė, 

kūrybinė grupė 

Kovo mėn. Metodinis 

pasitarimas 

2.4. „Žengiu į pasakos pasaulį“ Visi kūrybinės 

teatro grupės 

mokytojai 

Balandžio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

2.5. „Eksperimentai su rudens 

gėrybėmis“ 

Visos STEAM 

darbo grupės narės 

Rugsėjo mėn. Metodinis 

pasitarimas 

2.6. „Aš saugus buityje, gamtoje ir 

gatvėje“ 

R. Paukšto,        

A. Pocė 

Spalio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

2.7. „Tapu, tapu rudenėlio takeliu“ Kūrybinė grupė Spalio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

3. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

3.1. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis: Klaipėdos lopšeliais-

darželiais ‚Pagrandukas“, 

„Pumpurėlis“, „Svirpliukas“, 

Kretingos mokykla –darželiu 

„Žibutė“, Nidos lopšeliu-darželiu 

„Ąžuoliukas“ ir kt. 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė, 

grupių mokytojai, 

logopedas 

Per metus Mokytojų 

tarybos 

posėdis 

3.2. Klaipėdos miesto  „Smeltės“ ir 

„Prano Mašioto“  

progimnazijomis 

O. Palevičienė, 

G. Gedvilienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Per metus Mokytojų 

pasitarimas 

3.3. Klaipėdos Eduardo Balsio menų 

gimnazija 

G. Gedvilienė Per metus Mokytojų 

pasitarimas 

3.4. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykla 

G. Gedvilienė Per metus Mokytojų 

pasitarimas 

3.5. 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 

posėdis 

4. Sveikatos, sporto renginiai 

4.1. Vykdyti sveikatos programą sveikatos biuro 

specialistė 

Per metus Mokytojų 

susirinkimas 

4.2. Šaškių turnyras įstaigoje R. Paukšto Vasario–kovo 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 



4.3. Sporto savaitė „Kas 

stipriausias?“ 

R. Paukšto Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.4. Projektas „Susipažinkime su 

sporto šakomis“ 

R. Paukšto  Kovo–gegužės 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

4.5. Judumo savaitė „Judėjimas 

sveikata“ 

R.  Puidokienė,  

B. Petriškienė 

Balandžio 10–

14 d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

4.6. Viktorina „Saugumo abėcėlė“ R. Puidokienė,   

R. Vičienė, 

B. Petriškienė,  

B. Gendvilaitė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.7. Draugiškos krepšinio rungtynės 

su Smeltės progimnazijos 

priešmokyklinės grupės vaikais 

„Esu taiklus“ 

R. Puidokienė,   

R. Vičienė 

Balandžio–

gegužės mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

4.8. Sveikatos ir sporto šventė prie 

jūros, skirta Klaipėdos 

prijungimo 100 metinėms 

paminėti. 

R. Paukšto Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.9. Sveikatingumo savaitė „Augu 

sveikas“, šeimos olimpiada 

R. Paukšto,        

A. Pocė 

Gegužės 15–19 

d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

4.10. Vasaros pramoga „Vandens 

mūšis“ 

R. Paukšto,  

grupių mokytojai 

Birželio–

rugpjūčio mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

4.11. Sveikatingumo savaitė skirta 

Klimato dienai 

Sveikos 

gyvensenos grupė 

mokytojai 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.12. Pažintinis renginys ,,Iškeisk 

saldainį į daržovę“ 

B. Petriškienė, 

R. Vičienė 

Rugsėjo mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.13. Projektas „Skaitmeninio metodo 

panaudojimo galimybės vaikų 

fizinėje veikloje“ 

R. Paukšto Spalio–

lapkričio mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

4.14. Sveikatingumo renginys 

„Vanduo – vaistas, kuris nieko 

nekainuoja“. 

A. Pocė,               

I. Zenčenko 

Lapkričio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.15. Sportinis renginys „Futboliuko 

kalėdos 2023“ 

R. Paukšto Gruodžio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.16. Sportinė pramoga „Rudenėlio 

estafetės“ 

R. Paukšto Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

4.17. Edukacinė išvyka į tirą. 

„Susipažinkime kulkinis 

šaudymas“ 

R. Paukšto Balandžio mėn.  Mokytojų 

susirinkimas 

5. Dalyvavimas respublikiniuose bei miesto projektuose, konkursuose 

5.1. Respublikinis projektas 

„Futboliukas“ 

R. Paukšto,           

grupių mokytojai 

Sausio- 

gegužės mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 

5.2. Respublikinis projektas „Mažųjų 

žaidynės“ 

R. Paukšto ,           

grupių mokytojai 

Per metus Metodinis 

pasitarimas 

5.3. Konkursas „Judriausias darželis“ R. Paukšto, 

sveikatos biuro 

specialistė 

Vasario-

gegužės mėn. 

Metodinis 

pasitarimas 



5.4. Respublikinis projektas 

„Sveikatijada“ 

R. Paukšto,           

grupių mokytojai 

Per metus Metodinis 

pasitarimas 

5.5. Respublikinis projektas  

„Žiemos žaidynės lauke“ 

R. Paukšto ,           

grupių mokytojai 

Per metus Metodinis 

pasitarimas 

5.6. Festivalis „Mažylių gama“ G. Gedvilienė Balandžio mėn. Metodinis 

pasitarimas 

5.7 Renginys mieste , skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės 

dienai paminėti 

G. Gedvilienė Kovo 21 d. Metodinis 

pasitarimas 

6. Parodos     

6.1. Dailės grupės Vaikų kaligrafijos 

paroda, skirta vasario 16-ajai 

„Viename žodyje telpa visa mano 

širdis-Lietuva“ 

J. Minkevičiūtė Vasario–kovo 

mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.2. Respublikinė vitražų paroda „Pro 

Velykų langą“ 

I. Kleibienė,  

J. Minkevičiūtė 

Kovo 1– 

balandžio 15 d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.3. Tėvų ir vaikų meninių darbų 

paroda iš antrinių žaliavų „Mano 

miestas Klaipėda“ 

R. Puidokienė,  R. 

Vičienė 

Kovo mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

6.4. Tautodailės grupės vaikų 

simbolių ir ornamentų paroda 

„Pražydo pavasario raštai“ 

J. Minkevičiūtė Balandžio– 

gegužės mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.5. Vaikų ir tėvelių Velykinių 

darbelių paroda ,,Vėl pavasaris 

pas mus, kiškis dažo kiaušinius“ 

(Lauko erdvėje) 

J. Minkevičiūtė 

R. Puidokienė 

D. Gudynienė 

Balandžio 3–

14 d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.6. Autorinė Gabrielės Budrikytės 

kūrybinių darbų paroda „Mano 

vaikiškas pasaulis“ 

B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė 

Balandžio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

6.7. Portretų paroda „Mano mamytė 

pati gražiausia „ 

B. Petriškienė,   

B. Gendvilaitė 

Gegužės mėn. Mokytojų 

susirinkimas 

6.8. Pleneras. Erdvinės instaliacijos 

grupių aikštelėse „Vaikystės 

žiedai“  

J. Minkevičiūtė, 

grupių mokytojai 

Gegužės 15– 

30 d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.9. Dailės grupės peizažų paroda 

„Ruduo keliauja per žemę“ 

J. Minkevičiūtė Spalio 1–25 d. Mokytojų 

susirinkimas 

6.10. Tautodailės vaikų karpinių 

paroda „Jau skamba Kalėdų 

varpelis“ 

J. Minkevičiūtė Lapkričio– 

gruodžio mėn. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.11. Įstaigos bendruomenės gėlių 

puokščių paroda ,,Gėlės džiugina 

svaigina, gėlės grožį mums 

dalina“  

J. Minkevičiūtė 

D. Jurevičienė 

 

Rugsėjo 1–10 

d. 

Mokytojų 

susirinkimas 

6.12. Vaikų, tėvelių ir pedagogų 

kūrybinių darbelių (batelių) 

paroda (lauko erdvėje) ,,Tapu, 

tapu aš einu rudenėlio takučiu“ 

J. Minkevičiūtė 

A. Kniukštienė 

Spalio 2–6 d. Mokytojų 

susirinkimas 

6.13. Vaikų, tėvelių ir pedagogų 

namelių maketų paroda iš 

antrinių žaliavų ,,Kalėdinio 

miestelio pasaka“. 

J. Minkevičiūtė 

V. Vitkevičienė 

 

Gruodžio 11–

30 d. 

Mokytojų 

susirinkimas 



 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2023 M. 

 

1. 1. 2023 m. veiklos plano pristatymas. 

2. 2023 m. ugdomojo proceso bei pedagoginės 

veiklos peržiūros aptarimas 

 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Sausio mėn. 

2. 1. Ugdymo organizavimas taikant metodinių 

priemonių rinkinius ir rekomendacijas „Žaismė ir 

atradimai“ ikimokykliniame ugdyme ir „Patirčių 

erdvės“  priešmokykliniame procese. 

2. Vaikų pasiekimų gerinimas taikant STEAM idėjas, 

skaitmenines technologijas. 

I. Daukšienė. 

O. Palevičienė 

Kovo mėn. 

3. 1. Įtraukiojo ugdymo nuostatos ir įgyvendinimo 

pasirengimas ikimokykliniam ir priešmokykliniame 

amžiuje. 

2. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Specialiųjų priemonių, metodinės literatūros 

įtraukiajam ugdymui poreikis, įsigijimo galimybės.  

I. Daukšienė. 

O. Palevičienė 

Rugsėjo mėn. 

4. 1. 2023 metų metodinės veiklos analizė. 

2. 2024 metų įstaigos Veiklos plano projekto 

pristatymas 

I. Daukšienė, 

O. Palevičienė 

Gruodžio mėn. 

 

METODINĖS  TARYBOS POSĖDŽIAI 2023 M. 

 

1. 1. Veiklos plano 2023 metams svarstymas, priemonių 

uždaviniams įgyvendinti  aptarimas. 

2. Metodinės tarybos veiklos planas 2023 metams 

rengimas. 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Sausio 

mėn. 

2. 1.Prevencinių programų įgyvendinimo aktualijos. 

2. Metodinės dienos organizavimo aptarimas 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Balandžio 

mėn. 

3.  1. Skaitmeninių priemonių naudojimo IKT taikymo 

ugdymo proceso analizė, patyriminio ugdymo metodų 

taikymo aptarimas. 

2. Vaikų užimtumo grafikų sudarymas 2023-2024 

mokslo metams  

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Rugsėjo 

mėn. 

4. 1. 2023 metų įstaigos pedagogų metinės metodinės 

veiklos analizė. 

2. 2024 metų veiklos plano gairių numatymas 

O. Palevičienė, 

metodinė taryba 

Gruodžio 

mėn. 

 

 

____________________ 

 

6.14. Kūrybinių darbų paroda „Aš 

teatrinių rūbų stilistas“ 

Kūrybinės 

teatrinės grupės 

mokytojai 

Spalio mėn. Mokytojų 

susirinkimas 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 

2023 METAMS 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Periodiškumas Atsakingi 

1. Vaiko   gerovės   komisijos veiklos 

plano 2023 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 

2023 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. 2023 m. vaikų sveikatos priežiūros 

veiklos plano vykdymas 

Per metus Sveikatos biuro 

specialistas 

8. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programų įgyvendinimo 

rekomendacijų vykdymas integruojant 

į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ugdomąją veiklą 

Per metus O. Palevičienė, 

grupių mokytojai 

9. Veiklų apie sveikatą organizavimas: Per metus O. Palevičienė, 

9.1. Judumo savaitė „Judėjimas sveikata“ Balandžio mėn. 

10 d.-14 d. 

R. Puidokienė, 

B.  Petriškienė 

9.2. Sveikatingumo savaitė „Augu sveikas“ 

Gegužės 15-oji- Šeimos diena (šeimos 

olimpiada)  

Gegužės  mėn 

15 d.-19 d. 

R. Paukšto,  

A. Pocė 

9.3 Sveiko maisto renginys ,,Iškeisk 

saldainį į daržovę“ 

Rugsėjo mėn. B. Petriškienė, 

 R. Vičienė 



9.4. Draugiškos rungtynės su Smeltės 

progimnazijos priešmokyklinės klasės 

vaikais „Esu greitas“ 

Kovo mėn R.Puidokienė, 

R. Vičienė 

9.5. Sveikatingumo renginys „Vanduo – 

vaistas, kuris nieko nekainuoja“ 

11 mėn. A.Pocė, 

I. Zenčenko 

10. Metodinės medžiagos sveikos 

gyvensenos, socialinių veiksnių 

prevencijos temomis rinkimas 

Per metus VGK 

11.   Tarptautinių socialinių, emocinių 

sunkumų įveikimo įgūdžių  programų 

„Zipio draugai“ , Kimochis“ vykdymas 

 

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  pateikimas Gegužės mėn. O. Palevičienė 

16.1. Rekomendacijos tėvams „Kaip grūdinti 

vaikus pagal Kneipą“. 

 R. Paukšto,  

I. Zenčenko 

16.2. Lankstinukas ,,Smulkiosios motorikos 

lavinimo svarba“ 

Kovo mėn. V. Kazlauskienė 

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, 

 

 

Per metus 

V. Kazlauskienė, 

grupių mokytojai, 

tėvai 



- švietimo pagalbos skyrimas, 

įvertinimas PPT 

23. Individualios pagalbos planų ir 

pritaikytų programų rengimas  

Per metus Grupių mokytojai 

24. Teikti individualias konsultacijas: 

24.1. Konsultacijos tėvams(globėjus)  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 ,,3-4 

metų vaikų kalbinių gebėjimų 

ugdymas“ ,,Meškučių“ gr. tėvams 

Rugsėjo mėn. O. Palevičienė, 

V.  Kazlauskienė 

24.4.  Metodinės pagalbos teikimas 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

grupių mokytojoms, turintiems vaikų 

su specialiaisiais ugdymosi poreikiais 

Per metus O. Palevičienė, 

V.  Kazlauskienė 

 

_____________________________ 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ 

PEDAGOGINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

2023 METAMS 

  

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi 

1. Pedagogų pasirengimas ir edukacinių 

erdvių atnaujinimas  naujiems 2023-

2024 mokslo metams. 

Gegužės-rugsėjo 

mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2. Ugdymo kokybės vertinimas   

2.1. Priešmokyklinio ugdymo atnaujintos 

programos įgyvendinimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.1. Aktyviųjų ugdymo metodų naudojimas 

kasdieninėje veikloje  

Per metus I. Daukšienė 

O. Palevičienė 

2.1.2. Ugdymo turinio planavimas el. dienyne 

„Mūsų darželis“ 

Vasario, gegužės, 

rugsėjo mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.1.3. Šiuolaikiškų informacinių technologijų 

taikymas ugdomojoje ir kasdieninėje 

vaikų veikloje 

 

Per metus. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.2. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas  Gruodžio,  

gegužės mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.3. Neformalaus ugdymo programų 

įgyvendinimas 

  

2.3.1. Neformalaus vaikų švietimo mokytojos 

R. Paukšto dokumentacijos įvaldymas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.3.2. Neformalaus ugdymo mokytojos J. 

Minkevičiūtės  veiklos organizavimas  

pagal atnaujintą neformalaus ugdymo 

programą. 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

2.3.3. Neformalaus ugdymo mokytojų 

bendradarbiavimas su grupių mokytojais. 

Per metus O. Palevičienė 

2.3.4. Neformaliojo vaikų ugdymo 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio fizinio 

veiklos lauke ir salėje 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

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

rugsėjo mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 



3. Veiklos stebėsena: 

3.1. Kultūrinių-edukacinių, kalendorinių 

švenčių, sportinių  renginių 

organizavimas  

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

3.2. Kūrybinių raiškos savaičių veiklos 

organizavimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

3.3. Ikimokyklinio ugdymo rekomendacijų 

„Žaismė ir atradimai“ įgyvendinimas 

Per metus O. Palevičienė 

3.4. Individualaus darbo su įvairių poreikių 

vaikais organizavimas 

Per metus O. Palevičienė 

6  Mokytojų personalinis kompetencijų stebėjimas ir konsultacijų teikimas  

6.1. Mažai patirties turintiems pedagogams 

pagalbos teikimas, konsultavimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

6.2. Priešmokyklinio ugdymo mokytojos R. 

Vičienės pedagoginių kompetencijų 

vertinimas 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

7. Tėvų susirinkimų organizavimas, jų 

aktualumas 

Rugsėjo, spalio 

mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

8. Sveikos gyvensenos įpročių ir įgūdžių 

formavimas kasdieninėje vaiko veikloje 

Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

9. Grupių mokytojų bendradarbiavimas su 

specialistais, siekiant vientiso ugdymo. 

 

Per metus 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

10. Projektinės veiklos taikymas ugdymo 

procese. 

Gegužės,  

gruodžio mėn. 

I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

11. 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 

13.2. Rytinės mankštos organizavimas Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė 

13.3. Sportiniai renginiai Per metus I. Daukšienė,          

O. Palevičienė, 

 

 

____________________ 


