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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RŪTA“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 
 

Įgyvendinant 2018 metų planą buvo siekiama – užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo 
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškeltas vienas tikslas –
įstaigos veiklos kokybės gerinimas taikant  šiuolaikinius ugdymo  metodus, didinant bendruomenės 
narių lyderystę. Prioritetas orientuotas į individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos 
efektyvinimą, saugaus ir sveiko vaiko ugdymą. Numatytos priemonės penkių uždavinių 
įgyvendinimui. 

Siekdami veiksmingo ugdymo turinio planavimo, buvo pradėtas pirmojo uždavinio 
įgyvendinimas – ugdomojo proceso veiklos planavimas elektroniniame dienyne „Mūsų 
darželis“ (toliau  – Elektroninis dienynas), kuris pradėtas vykdyti 2018 m. sausio mėnesį. Išklausyti 
parengiamieji kursai, kaip dirbti su šia sistema, parengti Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai, 
pasirašyti duomenų teikimo ir konfidencialumo susitarimai su visais darbuotojais, kurie susiję su jo 
tvarkymu ir naudojimosi duomenimis. Elektroninio dienyno duomenys perkelti į skaitmeninę 
sistemą, kurią  administruoja įstaigos direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Sukurtos 
planavimo formos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklai planuoti, pagal įstaigoje 
patvirtintas formas: ikimokyklinio ugdymo veikla planuojama pagal „Plaukimo takelį“, 
priešmokyklinio ugdymo – pagal kompetencijas. 
 Bendruomenės nariai nuolat konsultuojami Elektroninio dienyno pildymo, 
prisijungimo klausimais. Metodinės tarybos posėdyje aptarti Elektroninio dienyno duomenų 
perkėlimo į skaitmeninę sistemą rezultatai ir Mokytojų tarybos posėdyje pristatyta naudojimosi 
Elektroniniu dienynu analizės ataskaita, pateiktos išvados ir rekomendacijos įstaigos bendruomenei.  
 Įgyvendinant antrąjį uždavinį – koreguoti ir efektyvinti pasiekimų ir pažangos 
vertinimo sistemą. Sausio mėnesį vaikų  pasiekimai ir pažanga pradėta vertinti elektroniniame 
dienyne „Mūsų darželis“. Siekdami laiduoti kokybišką ugdymą(si) keitėme pedagogų požiūrį į 
ikimokyklinio priešmokyklinio ugdymo programas, stengėmės, kad jos būtų vis labiau suprantamos 
kaip visuma, kurioje yra numatyti vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai, bei rezultatai (tai, ko siekiama); 
ugdymo ir ugdymosi turinys, ugdymo proceso dalyvių sąveika, pedagoginės strategijos, ugdymosi 
aplinka ir priemonės, (kaip siekiama) vaiko ugdymosi rezultatų; vaiko pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, (iš ko žinome) ar rezultatai pasiekti. Įstaigoje sukurta veiksminga vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimo sistema, laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą, vaikų pasiekimai ir pažanga: 
vertinami 2 kartus metuose, tarpinis vaikų pasiekimų vertinimas atliekamas esant poreikiui, 
vertinimas vykdomas www.musudarzelis.lt sistemoje. Pedagogai ir ugdytinių tėvai (globėjai 
rūpintojai) bendradarbiavo vertindami vaikų pasiekimus ir pažangą. Pasiekimų rezultatai buvo 
panaudojami tikslingai ir veiksmingai ugdomosios ir įstaigos veiklos tobulinimui. Priešmokyklinio 
ugdymo grupių ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo išvados pateikiamos mokykloms. Metų 
eigoje kartu su pradinių klasių mokytojais aptariami buvusių ugdytinių adaptacija, ugdymosi 
pasiekimai mokykloje. Uždavinio įgyvendinimo rezultatai rodo, kad įstaigoje ugdymo procesas 
organizuotas nenutrūkstamai ir kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai. 2018 m. 
atliktas švietimo stebėsenos rodiklių vertinimas, dalyvaujant įstaigos savivaldos institucijoms 
analizuoti, koreguoti ir atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, įstaigos veiklą 
reglamentuojančių tvarkų aprašai. Vaikų pasiekimų ir pažangos, vidaus audito rezultatai tikslingai 
panaudojami įstaigos veiklos tobulinimui, strateginių, metų veiklos planų, projektų programų 
numatymui.  
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2018 metais vienas iš svarbiausių įstaigos veiklos prioritetų ir trečiasis įstaigos 
veiklos uždavinys – telkti įstaigos bendruomenę vaikų sveikatos stiprinimui, sveikos gyvensenos 
ugdymui integruojantis į Klaipėdos 2018-ųjų  Sporto metų renginius. Pasitelkus lopšelio – darželio 
bendruomenę ir socialinius partnerius  įvykdėme  5 tarptautinius projektus: eTwining Healthy Food-
Healthy children (Sveikas maistas – sveiki vaikai); Kid‘s smoothies „Vaikiški kokteiliai“; „Raising 
strong animals“ (atkreipkime dėmesį į beglobius gyvūnus). Tęsėme socialinį – ekologinį projektą 
„Laimingas vanduo – Lietuvos gyvastis“. Įgyvendinti respublikiniai  projektai, konkursai, akcijos: 
„Mes rūšiuojam“, „Mano žalioji palangė“, „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ ir kt. Ugdymo 
procese integruojamos prevencinės programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo programa, taip pat „Zipio draugai“. 

2018 metais mieste dalyvauta sveikatos ugdymo projektuose, sveikatos ir sporto 
šventėse, konkursuose: ,,Sveikuolių sveikuoliai“, „Judriausias darželis“, sveikos gyvensenos 
skatinimo iniciatyvoje “Auginu ir augu pats“. Vykdėme Klaipėdos miesto vaikų, mokinių, 
mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų akciją „Apibėk mokyklą“. Įstaigoje vykdyti 
renginiai su socialiniais partneriais: „Eismo ABC“, „Šimtmečio žaidimai“, 7 ilgalaikiai 
sveikatingumo projektai, 13 teminių savaičių. Sveikatingumo grupė „Sveikuoliukai“ organizavo 
bendrus renginius visoms darželio grupėms. 

Siekiant stiprinti vaikų sveikatą sėkmingai įgyvendintos prevencinės vaikų sergamumo 
mažinimo priemonės: saugios ir sveikos ugdomosios aplinkos kūrimas, užsiėmimai su visuomenės  
sveikatos biuro specialistais, individualūs pokalbiai su tėvais, informaciniai pranešimai tėvų lentose. 
Siekta užtikrinti tinkamas, sveikas ir saugias atitinkančias higienos reikalavimus, ugdymo(si) 
sąlygas, įsigytas sportinis inventorius, priemonės skirtos aktyviai fizinei veiklai. Atlikta vaikų 
maitinimo organizavimo ir vaikų kultūrinių higieninių įgūdžių stebėsena ir analizė. Taikant 
efektyvias vaikų sveikatos stiprinimo priemones vaikų sergamumas lyginant su 2017 m. sirgimo 
atvejų sumažėjo: 2018 m. praleistų dienų dėl ligos vidurkis 24 dienos, 2017 m. - 35 dienos. 
 Sėkmingai vykdytas ketvirtas uždavinys – ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį 
sąmoningumą, patriotinius jausmus tėvynei. Buvo stiprintas tautinio tapatumo suvokimas, švietimo 
paslaugų veiksmingumas, skatinamas vaikų kūrybiškumas, pažinimo žingeidumas, siekiama 
pokyčių, kurie garantuotų kiekvieno vaiko individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą ir 
pripažinimą. Tikslingai savo veiklą plėtojo meninė kūrybinė darbo grupė.  
  Dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose, parodose, projektuose: 
„Atviras langas“, „Pasidalinkime Kalėdų tradicijomis“, „Mažoj širdelėj – Lietuva“, „Dainuoju 
gimtinei“, „100 gimtadienio paukščių“, kūrybinės raiškos festivalis „Rudens voratinklis“, 
„Žaisliukai šimtmečio eglutei“, „100 ačiū tau, Lietuva“, „Aš čia gyvenu“, „Atvirukas Lietuvai“, 
„Auskim, auskim Lietuvos šimtmečio juostą“, „Paukšteliai parskrido, sučiulbo linksmai“, „Pažvelk 
į 100 metų laisvą Lietuvą pro žiemos akinius“. Įstaigos pedagogų inicijuotos 3 parodos: „Iš 
močiutės skrynios“, „Ką gali mažylio rankelės“, „Koks gražus tu mano, mielas krašte“. Taip pat 
inicijuotas miesto edukacinis renginys „Lietuva – tai aš, Lietuva, tai mes“. Dalyvauta įvairiuose 
miesto renginiuose: „Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje“, „Kicu kicu bė bė“, 
„Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, „Atmintis gyva, nes liudija“ „Jei nebūtų mūs 
kalbos, tai nebūtų Lietuvos“, „Lietuvos policijai 100 metų“, „Keramikų pavasaris“, „Praeitis augina 
ateitį: vedu tave per gimtą žemę“. Tęstas socialinių partnerių bendradarbiavimas vykdant 
projektines veiklas: „Pasakorių varžytuvės“, „Dovana mažiesiems“, „Pažintis su muzikos 
instrumentais“, A. Brako dailės mokinių tapybos darbų paroda “Pasivaikščiojimai“, dalyvauta  
Drevernos mokyklos-darželio renginyje „Šaktarpis“. Organizavome respublikinį ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų vaikų kūrybinės raiškos festivalį „Vaidinimo kraitelė 2018“. Ugdytiniai – Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ III etapo dalyviai ir laureatai. 2018 metais 
vykdėme 8 temines savaites, 24 tradicinius,  netradicinius renginius, kuriose aktyviai dalyvavo 
vaikų tėveliai, seneliai (globėjai). Už aktyvų dalyvavimą įvairiuose renginiuose, parodose, 
projektuose įstaigos ugdytiniams ir pedagogams įteikti diplomai, padėkos raštai. Įstaiga ir viena 
mokytoja apdovanota eTwining nacionaliniu kokybės ženklu.  
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Sėkmingai įgyvendintas penktas uždavinys – stiprinti sąveiką tarp savivaldos, tėvų, 
pedagogų, kuriant prasmingus bendruomeniškus santykius. Šio uždavinio įgyvendinimo garantas – 
bendruomenės aktyvinimas, jų iniciatyvų palaikymas, siekis pastebėti ir tinkamai panaudoti, 
kiekvieno bendruomenės nario, lyderystės gebėjimus nukreipti įstaigos veiklos tobulinimui, 
bendrystės jausmui, pasitikėjimu grįstos darželio ir tėvų partnerystės skatinimui. Tėvai aktyviai 
dalyvavo įstaigos susirinkimuose, edukacinėse veiklose, projektuose: „Pasitinkant Lietuvos 
šimtmetį – 100 gimtadienio gėlių“, „Rudeninė puokštė auklėtojai“, “Tavo advento kalendorius“, 
“Čyru, vyru pavasaris“, „Piname Advento vainiką“, „Daržovių pokštai“. Grupėse organizuoti 
vakarojimai, šeimos dienos, sporto renginiai su tėvais. Vykdėme 30 edukacinių – kultūrinių išvykų, 
2 akcijas kitoje aplinkoje. Aktyviai dalyvavome tarptautinės asociacijos „Gyvoji 
planeta“ renginiuose: „Tarptautinė taikos diena 2018“, „Šokis žemei“, „Apkabinkime žemę 2018. 
Lietuva dėkoja“. Siekiant sukurti socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos siekiančią 
bendruomenę skatinome jos narių atsakomybę už nuolatinį tobulėjimą ir kokybišką ugdymą, 
taikėme inovatyvius ugdymo metodus, įvedėme elektroninį dienyną „Mūsų darželis“, tobulinome 
vaiko pasiekimo pažangos vertinimą, integravome individualias programas specialių ugdymosi 
poreikių turintiems vaikams. 2018 m. negauta nusiskundimų, dėl įstaigos veiklos, įstaigos vidaus 
audito vertinimas 3 ir 4 lygmuo – gerai ir labai gerai. Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo 
gerosios darbo patirties sklaidoje, kurią vykdė konferencijose, seminaruose, susirinkimuose, 
metodinėse dienose. Įstaigos darbuotojai savo sričių profesionalai, reflektuojantys savo veiklą, 
tobulėjantys, rezultatyviai dirbantys, atviri naujovėms ir kitoms patirtims, mokosi iš kolegų. Į visus 
įstaigos veiklos aptarimus ir sprendimų priėmimus įtraukiamos įstaigos savivaldos institucijos ir 
ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Buvo skatinamas visos bendruomenės aktyvumas kaitai, 
pagalba ir pagarba vaikui, ypatingas dėmesys skiriamas bendrų veiklų, renginių organizavimui: 
piešinių, darbelių, fotografijų parodos, išvykos, pasirodymai, šeimų pristatymai, knygučių leidyba, 
talkos, pokalbiai, tėvų anketinės apklausos, vertinimo ir įsivertinimo analizė ir kt. 

2018 metais sudarytos sąlygos mokytis ir tobulėti, skatinami kaitos procesai ir ugdymo 
kokybės vertinimas. Įstaigos darbuotojai kompetentingi, gebantys ieškoti naujovių ir jas 
įgyvendinti. Dirbo 21 kvalifikuotas mokytojas. Pedagogai įgiję kvalifikacines kategorijas: 7 
ikimokyklinio ugdymo mokytojai metodininkai, 10 vyresniųjų mokytojų, 3 mokytojai, 1 logopedas. 
Įstaigos darbuotojai kvalifikaciją tobulina tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos tikslus ir prioritetus. 
Profesiniam tobulėjimui panaudotos 170 dienų.   Sistemingai vykdytas įstaigų bendradarbiavimas, 
pasirašyta ir atnaujinta 12 sutarčių su miesto, šalies ir užsienio partneriais, organizuota bendra 
veikla, keistasi informacija ir gerąja patirtimi. Pedagogai dalyvavo tarptautinėje pedagogų teorinėje-
praktinėje konferencijoje, kurioje pristatė 3 pranešimus, eksponavo kūrybinius darbus ir dalijosi 
gerąja darbo patirtimi su kitų miestų pedagogine bendruomene, vadovavo KU Socialinių ir 
humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros ir Klaipėdos valstybinės kolegijos  studentų 
ištisinei pedagoginei praktikai. 

 Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos teiktos 209 ugdytinių. 
33 ugdytiniams teikta logopedo pagalba, organizuota prevencinė veikla lopšelio grupėse. 

Švietimo paslaugų veiksmingumo stiprinimui, ugdymo programų įgyvendinimui yra 
muzikos salė, kurioje vaikai ir sportuoja. Vaikai papildomai lankė šokių studiją, teatrinės veiklos 
užsiėmimus. Svarbiausi įstaigos veiklos momentai talpinti įstaigos, UPC, Facebook, YouTube 
www.ikimokyklinis.lt, www.ldruta.lt, internetinėse svetainėse.   
 Gerindami įstaigos ugdymo(si) ir darbo aplinkos sąlygas, veiksmingai, racionaliai 
panaudojome savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiąsias tikslines dotacijas, įmokų už 
vaikų išlaikymą įstaigoje, tėvų paramos lėšas. Sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su įstaigos 
savivaldos institucijomis, bendruomene.  Įsigytos 4 vaikiškos sekcijos (1151,99 Eur), vienai grupei 
nupirkti stalai ir kėdės (1159,40 Eur). Suremontuotos 2 grupės (3239,04 Eur), 2 grupėse ir rūbinėse 
išklota PVC grindų danga (3729,52 Eur), atnaujintos lubos ir apšvietimas (3763,54 Eur). Siekiant 
užtikrinti vaikų saugumą grupėse sumontuotos radiatorių grotelės (1303,32 Eur). Salėje atliktas 
kapitalinis remontas: perdažytos sienos, lubos (3252,70 Eur), pakeista grindų danga (4000,00 Eur), 
durys (1940,92 Eur), įsigytos žaliuzės (1627,00 Eur). Virtuvėje įsigytas elektrinis katilas (1600,00 
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Eur), blenderis (624,36 Eur), svarstyklės (266,20 Eur), šaldytuvas (999,00 Eur). Nupirkti 8 
komplektai lauko žaidimų įrenginių (4690,00 Eur), knygos, žaislai, plakatai, kompiuteriai, 
projektoriaus ekranas bei kitos ugdymo priemonės (2325,70 eurų), apranga ir patalynė (1623,77 
Eur). Pažintinei veiklai skirta (295,00 Eur), kvalifikacijos tobulinimui (757,80 Eur). 

Didelis dėmesys buvo skiriamas saugios, estetiškos ir modernios ugdymo(si) ir darbo 
aplinkos kūrimui, kuri orientuota į kokybiško ugdymo organizavimą leido pasiekti gerų ugdymo(si) 
rezultatų. Siekiant skatinti darbuotojų motyvaciją ir kokybišką darbą grupių pedagogams įrengtos 
kompiuterizuotos darbo vietos, nupirkti 2 kompiuteriai ir užtikrintas internetinis ryšys. 

Neįšspręsti liko tokie aplinkos atnaujinimo klausimai: lauko pavėsinių įrengimas, 
sporto aikštynų išklojimas bitumine danga, IKT atnaujinimas, elektros instaliacijos, šildymo 
sistemų, pastato renovavimas. 

2018 metų veiklos plano įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 
Stiprybės Silpnybės 

1..Nuosekliai įgyvendinami švietimo sistemos 
pokyčiai (vidaus auditas, strateginis planavimas, 
naujovių diegimas)  

1. Prasta pastato techninė būklė reikalaujanti 
modernizavimo 

2..Nuolat gerinama materialinė ir techninė bazė 2. Trūksta lauko įrengimų vaikų veiklai. Nėra 
sporto salės 

3..Sėkmingi vadybos rezultatai, dirba aukštos 
kompetencijos ir kvalifikacijos mokytojai 

3..Tobulintinas ugdymo turinio planavimas, 
pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema 

4. Tinkama teisinė bazė ir valdymas (stabilūs ir 
bendruomenei gerai suvokiami įstaigos prioritetai) 

4. Įstaigos apšvietimo sistemos nusidėvėjimas 

5. Sukurta estetiška aplinka 5..Per didelis vaikų skaičius grupėse, 
nesudaro tinkamų sąlygų auklėtojui teikti 
kokybiškas, kiekvieno vaiko individualumą 
bei poreikius atitinkančias paslaugas 

6..Daugiakryptis bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais 

6..Bendruomenės narių fragmentiškas 
aktyvumas 

7. Įgyvendinami įvairūs projektai 
Galimybės Grėsmės 

1. Tėvų motyvacijos, iniciatyvos ir atsakomybės 
stiprinimas 

1. Nuolatinė švietimo politikos kaita 

2. Mokymosi visą gyvenimą strategijų 
gyvendinimas, tikslingas darbuotojų kvalifikacijos 
tobulinimas, sėkmės istorijų sklaida mieste ir 
respublikoje  

2. Nemažėjanti gyventojų emigracija, didelis 
tėvų užimtumas, aukšti ne visada pagrįsti 
reikalavimai 

3. Ugdymo proceso tobulinimas taikant naujausias 
technologijas bei metodines rekomendacijas 

3. Silpnėjanti darbuotojų motyvacija, 
savivertė 

4. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas 4. Didėjantis vaikų su specialiais  ugdymosi 
poreikiais skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata 

5.Tobulintina pedagogų ir tėvų bendrystė siekiant 
bendro tikslo vaikų ugdyme ir pasiekimų 
vertinime 

5. Pedagogo profesijos prestižo nebuvimas 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,RŪTA“  

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1 2 3 4 5 
1. Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas, bendruomenės lyderystės skatinimas 

1.1. Biudžeto (SB), mokinio 
krepšelio (MK), įmokų už 
paslaugas (SP), patalpų nuomos 
ir paramos lėšų tikslingas 
paskirstymas ir veiksmingas 
panaudojimas ugdymo(si) 
edukacinių aplinkų kūrimui, 
atnaujinimui, priemonių 
įsigijimui ir kt. 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
V. Stirbienė 

Kartą per 
ketvirtį 

Įstaigos ir 
mokytojų 
tarybose 

1.2. Įstaigos veiklos funkcionavimo 
užtikrinimas (šildymas, elektra, 
ryšiai, vandentiekis, kanalizaci 
ja, ilgalaikio ir trumpalaikio 
materialinio turto remontas ir kt.) 

V. Stirbienė Per metus Įstaigos ir 
darbo tarybose 

1.3. Įstaigos veiklos planas 2019 
metams 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Sausis Įstaigos 
taryboje 

1.4. Darbuotojų metinės veiklos 
vertinimas, 2019 m. veiklos 
užduočių numatymas 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Iki sausio 
31 d. 

Darbo taryboje 

1.5. Pedagogų tarifikacijos, etatų 
sąrašų rengimas ir koregavimas 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Sausis 
Rugsėjis 

Įstaigos ir 
darbo tarybose 

1.6. Strateginio plano 2019-2022 
metams koregavimas 

Darbo grupė Spalis Įstaigos ir 
darbo tarybose 

1.7. Įstaigos darbo apmokėjimo 
sistemos tobulinimas 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje, 
Darbo tarybose 

1.8. Priešmokyklinio ugdymo,  
ikimokyklinio ugdymo ir specialistų 
ugdymo planai 2019 metams 

G. Šukelienė 
I. Šveikauskė 

Iki rugsėjo 
22d. 

Įstaigos, mokyto 
jų ir metodinėje 
tarybose 

1.9. Viešieji pirkimai I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje, 
Direkciniame 
posėdyje 

1.10. Finansų kontrolė (stebėsena, 
klausimynai, ataskaitos) 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje 

1.11. Švietimo stebėsena (rodikliai) I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
V. Stirbienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 
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1.12. Kūrybinių ir darbo grupių veikla I. Petravičienė 

G. Šukelienė 
Pagal planą Metodinėje ir 

įstaigos 
tarybose 

1.13. Kvalifikacijos tobulinimas G. Šukelienė Pagal planą Mokytojų ir 
metodinėje  
tarybose 

1.14. Mokytojų atestacija I. Petravičienė 
 

Pagal planą Atestacinėje 
komisijoje 

1.15. Vykdyti sveikatos stiprinimo 
priemones 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Pagal planą Įstaigos ir 
metodinėje 
taryboje 

2. Veiksmingo ugdymo proceso organizavimas  ir palankios ugdimo(si)  
aplinkos kūrimas 

2.1. Pedagoginės patirties sklaida                                                                                           
2.1.1. Atvira veikla „Drugelių“  grupėje N. Eidėjienė Vasaris Metodinėje 

taryboje 
2.1.2. Atvira veikla „Drugelių“  grupėje M. Matijošaitytė Vasaris Metodinėje 

taryboje 
2.1.3. Atvira veikla „Boružėlių“  grupėje L. Mineikienė Kovas Metodinėje 

taryboje 
2.1.4. Atvira veikla „Žirniukų“  grupėje  E. Ramanauskienė Kovas  Metodinėje 

taryboje 
2.1.5. Atvira veikla „Ežiukų“  grupėje  D. Šiuperienė Balandis Metodinėje 

taryboje 
2.1.6. Atvira veikla. Logopedo ir 

meninio ugdymo mokytojo 
bendradarbiavimas 

I. Šveikauskė 
J. Pareigienė 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.1.7. Atvira veikla „Ančiukų“ grupėje  V. Maldarienė Gegužė Metodinėje 
taryboje 

2.1.8. Atvira veikla „Pelėdžiukų“ 
grupėje 

A. Alunderienė Gegužė Metodinėje 
taryboje 

2.1.9. Atvira veikla „Saulučių“  grupėje T. Bernatavičienė Birželis Metodinėje 
taryboje 

2.1.10. Atvira veikla „Ąžuoliukų“  
grupėje  

A. Pupšienė Spalis Metodinėje 
taryboje 

2.1.11. Atvira veikla „Bitučių“  grupėje  R. Bambalienė Spalis Metodinėje 
taryboje 

2.1.12. Projektinės veiklos įgyvendinimas 
2.1.12.1. Pranešimas „Linksmųjų pirštelių 

žaidimai lavina ne tik motoriką bet 
ir kalbą ankstyvojo amžiaus 
grupėje“ 

V. Maldarienė  
R. Černis 

Gegužė  Metodinėje 
taryboje 

2.1.12.2. Vaikų socialinių emocinių įgūdžių 
ugdymas vykdant projektą „Ką 
jaučia mano širdelė“ 
 

R. Povilonienė 
A. Alunderienė 

Gegužė Metodinėje 
taryboje 

2.1.12.3. Pranešimas „Aš smalsus. Noriu 
viską pažinti“  
 

E. Ramanauskienė Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.1.12.4. Pranešimas „Ikimokyklinio 
ugdymo pedagogų 
bendradarbiavimo su šeima 
tobulinimo galimybės“ 
 

M. Matijošaitytė Gegužė Metodinėje 
taryboje 
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2.1.13. Pranešimas „Tarpkultūrinės 

kompetencijos plėtojimas 
priešmokyklinėje grupėje“  
 vykdant eTwinning  projektus 

T. Bernatavičienė Lapkritis Metodinėje 
taryboje 

2.1.14. Tarptautinio projekto „Pasakyk 
savo šaliai  LABAS“  pristatymas 

M. Matijošaitytė Lapkritis Metodinėje 
taryboje 

2.1.15. Projekto „Linksmosios raidelės “  
pristatymas 

L. Urbonienė Lapkritis Metodinėje 
taryboje 

2.1.16. Pedagogų metodinių darbų 
parodos, dalyvavimas 
konferencijose, seminaruose 
pristatant pozityviąją darbo patirtį 

G. Šukelienė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.1.17. Straipsniai spaudoje, tinklapyje 
www.ikimokyklinis.lt 
www.darzelisruta.lt , 
socialiniuose tinkluose   

G. Šukelienė 
 

Per metus Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

2.2. Įstaigos ilgalaikių projektų įgyvendinimas   
2.2.1. ,,Organizmo grūdinimas“ 

„Molis vaiko delne“ 
„Emocijų ugdymas „Kimochis“ 

D. Šiuperienė 
V. Jaškienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.2. „Linksmieji piršteliai“ 
 

V. Maldarienė 
R. Černis 
A. Puidokienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.3. „Auginu ir augu pats“ V. Maldarienė 
R. Černis 
A. Puidokienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.4. „Sensorinių įgūdžių lavinimas 
ankstyvajame amžiuje“ 

V. Jaškienė  
E.Ramanauskienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.5. „Saugau aplinką - saugau 
Lietuvą“ 

A. Pupšienė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.6. „Koks malonumas liesti žemės 
grumstelį - molį“ 

V. Jaškienė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.7. „Sveikatos traukinys“ R. Povilonienė 
A. Alunderienė 

Sausis-
gegužė 

Metodinėje 
taryboje 

2.2.8. „Linksmosios  raidelės“ L. Urbonienė 
V. Jaškienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.9. „Kaip vilkas iškrito iš knygos“ I. Šveikauskė  
J. Pareigienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.10. „Kalbantys pirštukai“ R. Bambalienė 
N. Eidėjienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.11. „Mano miestas – Klaipėda“ 
„Žaislo kelionė“ 
„Aš saugus kai žinau“ 

L. Mineikienė 
I. Budrikienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.12. „Aš skaitau su mama ir tėčiu“ T. Bernatavičienė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.2.13. „Pasakyk savo šaliai LABAS“ 
 

M. Matijošaitytė Sausis-
gegužė 

Metodinėje 
taryboje 

2.2.14. „Pasidalinkime draugyste“ M. Matijošaitytė 
N. Eidėjienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.3. Mokytojų kvalifikacijos 
tobulinimo programa(3priedas) 

G. Šukelienė Per metus Metodinėje 
taryboje 
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2.4. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo prevencijos 
programa (4 priedas) 

G. Šukelienė 
Grupių auklėtojai 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.5. Teminės savaitės: G.Šukelienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 

2.5.1. „Sveikas, kaip ridikas“ L. Mineikienė 
I. Budrikienė 
T. Bernatavičienė 

Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.5.2. „Mano darželyje dirba“ E. Ramanauskienė Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.5.3. „Žiemos išdaigos“ Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.5.4. „Judėk ir būsi sveikas“ D. Šiuperienė 
E.Ramanauskienė 

Vasaris Metodinėje 
taryboje 

2.5.5. „Nupiešiu Lietuvą“  Grupių mokytojai Vasaris Metodinėje 
taryboje 

2.5.6. „Kaip elgtis namuose?“ A. Pupšienė Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.5.7. Veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ PU grupių 
mokytojai 

Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.5.8. „Kiškuti, kiškutėli, duok man 
vieną kiaušinėlį“ 

Grupių mokytojai 
 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.5.9. „Svečiuose pasaka“ L. Mineikienė 
I. Budrikienė 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.5.10. Madų šou „Pasakų herojai“  Grupių mokytojai 
 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.5.11. Menų savaitė „Aš turėjau gaidį“ Grupių mokytojai 
„Ežiukai“ 
„Ančiukai“ 
„Žirniukai“ 
„Pabiručiai“ 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.5.12. „Aš saugus, kai žinau“ PU grupių 
mokytojai 

Rugsėjis Metodinėje 
taryboje 

2.5.13. „Ridu ridu o pa pa, mano 
nuotaika gera“ 

Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Spalis-
lapkritis 

Metodinėje 
taryboje 

2.5.14. „Sveikai valgau ir judu, nes 
sveikatą branginu“ 

M. Matijošaitytė 
N. Eidėjienė  
R. Bambalienė 

Spalis 
 

Metodinėje 
taryboje 

2.5.15. „Žėri, žėri mūsų eglutės“ Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Gruodis 
 

Metodinėje 
taryboje 

2.6. Kūrybinių grupių veiklos 
vykdymas: 

G. Šukelienė Pagal planą Mokytojų 
taryboje 

2.6.1. Meninės kūrybinės grupės 
„Fantazija“  veikla 

R. Povilonienė Pagal planą Metodinėje 
taryboje 

2.6.2. Sveikatinimo kūrybinės grupės 
,,Sveikuoliukas“  veikla 

M. Matijošaitytė Pagal planą Metodinėje 
taryboje 

2.7. Dalyvavimas miesto, šalies ir 
tarptautinėje švietimo veikloje, 
renginiuose: 

G. Šukelienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų 
taryboje 
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2.7.1. Tarptautinėje programoje ,,Zipio 

draugai“ 
L. Mineikienė 
T. Bernatavičienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.7.2. Tarptautiniame socialiniame 
ekologiniame projekte „Mano 
namai – dorybių Žemė“ 

M. Matijošaitytė 
N. Eidėjienė 
R.Bambalienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.7.3. eTwinning tarptautinis projektas 
„Aš skaitau su mama ir tėčiu“ 

T. Bernatavičienė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.7.4. Tarptautinis projektas „Pasakyk 
savo šaliai LABAS“   

M. Matijošaitytė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.7.5. Kūrybinės raiškos festivalyje 
,,Vaidinimų kraitelė 2019“ 

G. Šukelienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje 
taryboje 

2.7.6. Respublikinėje parodoje „Aš 
šypsausi, tau pasauli“ 

V. Maldarienė 
A. Puidokienė 
R. Černis 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje 
taryboje 

2.7.7. Vaikų kūrybinių darbų parodose G. Šukelienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje 
taryboje 

2.7.8. Klaipėdos krašto vaikų ir 
jaunimo festivalyje – 
konkurse  „Giest lakštingalėlis – 
2019“  

J. Pareigienė Pagal 
numatytus 
terminus  

Metodinėje 
taryboje 

2.7.9. Pilietinė iniciatyva  „Atmintis 
gyva, nes liudija...“ 

G. Šukelienė Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.7.10. Kovo 11-ajai skirtas renginys 
Žvejų kultūros rūmuose 

J. Pareigienė Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.7.11. Vaikų gynimo dienai „Vaikystės 
pieva“ 

J. Pareigienė Birželis Metodinėje 
taryboje 

2.8. Edukacinių projektų su Prano 
Domšaičio meno galerija, 
Mažosios Lietuvos muziejumi, 
Laikrodžių muziejumi, Pilies 
muziejumi, Lietuvos jūrų 
muziejumi, Klaipėdos lėlių 
teatru, Etnokultūros centru, 
Ievos Simonaitytės viešosios 
bibliotekos vaikų skyriumi ir 
saugaus eismo kabinetu, 
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, 
Žardės piliakalniu  vykdymas 

G. Šukelienė Per metus Metodinėje 
taryboje 

2.8.1. Užsiėmimai vaikams su moliu D. Šiuperienė 
V. Jaškienė 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje 
taryboje 

2.8.2. Susitikimai su pradinių klasių 
mokytojais: pasirengimas 
mokyklai 

G. Šukelienė 
Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.8.3. Supažindinimas su tėvų 
darbovietėmis, pažintinės veiklos 
(verslumo kompetencijos 
ugdymas) 

G. Šukelienė 
Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Balandis Metodinėje 
taryboje 
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2.9. Ugdytinių ekskursijų, išvykų 

organizavimas 
G. Šukelienė Per metus Metodinėje 

taryboje 
2.10. Tradicinių (netradicinių) 

renginių organizavimas: 
G. Šukelienė 
J. Pareigienė 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

2.10.1. „Lik sveika, eglute“ Darbo grupė Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.10.2. Pusiaužiemis „Lūžo ledo tiltai“ Darbo grupė Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.10.3. Žiemos sporto šventė 
„Nykštukai besmegenių šalyje“ 

Kūrybinė grupė 
,,Sveikuoliukas“ 

Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.10.4. „Piešiu Lietuvą“ A. Alunderienė 
A. Pupšienė 

Vasaris Metodinėje 
taryboje 

2.10.5. Mūsų darželio kasmetinis 
gimtadienis  

Grupių mokytojai Vasaris Metodinėje 
taryboje 

2.10.6. Edukacinis atviras miesto 
renginys „Ką paliko senoliai 
kaip kraitį, plaka mano krūtinėj 
lig šiol“ skirtas žemaičių metams 
paminėti 

Darbo grupė Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.10.7. Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš 
kiemo“ 

Darbo grupė Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.10.8. „Vaidinimų kraitelė - 2019“ Grupių mokytojai 
J. Pareigienė 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.10.9. „Kiškuti kiškutėli, duok man 
vieną kiaušinėlį“ 

Grupių mokytojai 
J. Pareigienė 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

2.10.10. „Aš ir tu sportuojame kartu“ L. Mineikienė 
I. Budrikienė 

Gegužė Metodinėje 
taryboje 

2.10.11. Tarptautinė šeimos diena „Graži 
mūsų šeimynėlė“ 

Grupių mokytojai 
J. Pareigienė 

Gegužė  Metodinėje 
taryboje 

2.10.12. „Sudie tauškutės lėlės“ Priešmokyklinių 
grupių mokytojai 
J. Pareigienė 

Gegužė Metodinėje 
taryboje 

2.10.13. „Pasportuokime drauge prie 
jūros“ 

Grupių mokytojai Birželis Metodinėje 
taryboje 

2.10.14. Sportinė pramoga „Pagrandukas“ Grupių mokytojai 
„Ežiukai“ 
„Ančiukai“ 
„Žirniukai“ 
„Pabiručiai“ 

Birželis Metodinėje 
taryboje 

2.10.15. Vakarojimai „Mūsų Lietuvėlėj 
sukas malūnėliai“ 

Grupių mokytojai 
J. Pareigienė 

Spalis-
lapkritis 

Metodinėje 
taryboje 

2.10.16. „Jau skamba Kalėdų varpeliai“ Grupių mokytojai 
J. Pareigienė 

Gruodis Metodinėje 
taryboje 

2.11. Parodos G. Šukelienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje 
taryboje 

2.11.1. Teminės vaikų piešinių parodos 
pagal metų laikus 

Kūrybinė darbo 
grupė 
„Fantazija“ 

Per metus Metodinėje 
taryboje 
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2.11.2. „Apšerkšniję mūsų žiemos“ Kūrybinė darbo 

grupė „Fantazija“ 
 

Sausis Metodinėje 
taryboje 

2.11.3. Respublikinė paroda „Žaliuok 
rūtele, mažoj širdelėj“ 

Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Vasaris-
kovas 

Metodinėje 
taryboje 

2.11.4. „Gintarėli tau nešu ant delno“ Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Kovas Metodinėje 
taryboje 

2.11.5. Įstaigos langų puošyba: „Čir vir 
vir pavasaris“, „Rudenėli, kaip 
gražu“, „Žiemos linksmybės“ 

Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Kovas 
Rugsėjis 
Gruodis 

Metodinėje 
taryboje 

2.11.6. Moliūgų paroda „Ridu ridu o pa 
pa, mano nuotaika gera“ 

Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Spalis Metodinėje 
taryboje 

2.11.7. „Aš būsimasis pirmokas“ Priešmokyklinių 
grupių mokytojai 

Birželis Metodinėje 
taryboje 

2.11.8. Kalėdinės dirbtuvės „Kalėdinė 
puokštė“ 

Kūrybinė darbo 
grupė „Fantazija“ 

Gruodis Metodinėje 
taryboje 

3. Tiriamoji analitinė veikla 
3.1. Įstaigos sanitarinės-higieninės 

būklės vertinimas 
 

V. Stirbienė Per metus Mokyklos 
taryboje 

3.2. Įstaigos „plačiojo“ vidaus audito 
anketų, klausimynų rengimas, 
rezultatų apibendrinimas 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Spalis Mokyklos 
taryboje 

3.3. Specialiosios pagalbos 
(logopedo) ir psichologo 
paslaugų teikimo vaikui  
efektyvumas 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Spalis Mokytojų 
taryboje 

3.4. Pedagogų veiklos vertinimas ir 
įsivertinimas 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Rugsėjis-
spalis 

Mokytojų 
taryboje 

3.5. Adaptacija ankstyvojo amžiaus 
grupėse 

Grupių mokytojai Rugsėjis 
Spalis  

Metodinėje 
taryboje 

4. Pedagogų veiklos stebėsena 
4.1. Edukacinės aplinkos kūrimas 

vaikų pažintinės veiklos plėtotei 
(tyrinėjimai, eksperimentavimai, 
atradimai) 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Vasaris 
Balandis 
Rugsėjis 

Metodinėje 
taryboje 

4.2. Vaiko kultūros atspindys grupės 
aplinkoje 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

4.3. Informacinių technologijų 
taikymas ugdomojoje ir 
kasdieninėje vaikų veikloje 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Gegužė-
lapkritis 

Metodinėje 
taryboje 

4.4. Vaiko pasiekimų (pažangos) 
vertinimas (aplankų analizė) 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Gegužė 
Spalis 

Mokytojų 
taryboje 

4.5. Pasiruošimas ugdomajai veiklai: 
priemonių atitiktis vaikų  
amžiui, poreikiams, savaitės 
temai  
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Nuolat Metodinėje 
taryboje 

4.6. Ugdymo turinio planavimas, 
uždavinių siejimas su vaiko 
pasiekimais, pažanga, ugdymo 
galimybėmis ir poreikiais  
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Kovas-
balandis 

Metodinėje 
taryboje 
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4.7. Kūrybiškumą skatinančių 

metodų taikymas meninėje 
veikloje 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

4.8. Pedagogų ir specialistų veiklos 
dokumentų bei  kompetencijos 
vertinimas 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

1 kartą per 
ketvirtį 

Metodinėje 
taryboje 

4.9. Dienos režimo tikslingas 
organizavimas ir vykdymas. 
Vaikų užimtumas 
pasivaikščiojimų metu 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Per metus Pedagogų 
taryboje 

4.10. Dokumentų valdymo 
efektyvinimas taikant IKT 
(elektroninis dienynas) 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Per metus Pedagogų 
taryboje 

4.11. Priešmokyklinio amžiaus vaiko 
pasiekimų vertinimo aprašai. 
Išvadų teikimas apie vaiko 
kompetencijų pažangą ir 
mokyklinę brandą 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Gegužė Individualus 
pokalbis 

4.12. Pedagogų besirengiančių 
atestacijai stebėjimas ir 
vertinimas 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Per metus Metodinėje 
taryboje 

5. Pedagogų veiklos įsivertinimas, individualių kiekvieno vaiko prigimtinių galių, 
gebėjimų atskleidimas 

5.1. Ugdymo(si) aplinkos, priemonių 
atitiktis vaikų amžiui, 
poreikiams ir interesams 
(poreikio lentelės pildymas) 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Sausis Metodinėje 
taryboje 

5.2. Atnaujinti vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimo aprašą 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Kovas Metodinėje 
taryboje 

5.3. Pedagogo ir tėvų veiklos dermė 
skatinant vaiko pasiekimų ir 
pažangos augimą 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Spalis Metodinėje 
taryboje 

5.4. Bendruomenės iniciatyvos, 
lyderystės gebėjimų skatinimas 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Lapkritis Metodinėje 
taryboje 

5.5. Pedagoginės veiklos ir 
kvalifikacijos tobulinimo 
savianalizė 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Gruodis Metodinėje 
taryboje 

6. Aplinkos personalo veiklos priežiūra 
6.1. Aplinkos personalo veiklos 

tobulinimas 
 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje 

6.2. Edukaciniai – informaciniai 
seminarai 
 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Kartą per 
ketvirtį 

Įstaigos 
taryboje 

6.3. Aplinkos darbuotojų pozityvus 
bendravimas ir 
bendradarbiavimas 
 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Per metus Įstaigos, Darbo 
tarybose 

7. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 
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7.1. Bendradarbiavimo sutarčių 

atnaujinimas, sudarymas, 
veiklos planų rengimas 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Sausis 
Rugsėjis 

Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

7.2. Ikimokyklinio ugdymo 
įstaigomis (lopšeliais – darželiais 
,,Volungėlė“, “Dobiliukas“, 
„Aitvarėlis“, „Pumpurėlis“, 
,,Žiogelis“, „Žilvitis“,  
Vydmantų lopšelis – darželis 
„Pasagėlė“ ir Drevernos 
mokykla – darželis) 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

7.3. Bendrojo lavinimo įstaigomis 
(„Versmės“ progimnazija, 
Eduardo Balsio menų gimnazija, 
Jeronimo Kačinsko muzikos 
mokykla, Adomo Brako dailės 
mokykla) 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

7.4. Mokslo ir kvalifikacijos 
tobulinimo institucijomis (KU 
SMHMF, KVK, KPŠKC, KU 
TSI UPC) 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

7.5. Kitomis įstaigomis ir 
organizacijomis: Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos 
biuru, Klaipėdos pedagogine 
psichologine tarnyba, Vaikų 
teisių apsaugos tarnyba, Vaiko 
gerovės centru, Viešosios 
tvarkos biuru, VŠĮ „Vaiko labui“ 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Metodinėje, 
Mokytojų 
tarybose 

8. Bendradarbiavimas su šeima 
8.1. Veiksmingas šeimos ir pedagogo 

bendradarbiavimas – vienas 
pagrindinių vaiko ugdymo(si) 
sėkmės sąlygų 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje 

8.2. Grupių tėvų susirinkimai Grupių mokytojai Pagal planą Metodinėje 
taryboje 

8.3. Bendri  lopšelio, 
priešmokyklinio ugdymo grupių 
tėvų susirinkimai 
 

I. Petravičienė 
 

Pagal planą Metodinėje 
taryboje 

8.4. Įstaigos  tėvų tarybos 
susirinkimas 
 

I. Petravičienė 
 

Lapkritis Tėvų taryboje 

8.5. Šeimos informavimas apie 
individualios vaiko pažangos 
stebėsenos sistemą  
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Pagal planą Metodinėje 
taryboje 

8.6. Sveikatos stiprinimo programos 
2019-2024 metams pristatymas  

I. Petravičienė 
 

Pagal planą Mokytojų 
taryboje Tėvų 
susirinkimuose 

8.7. Tėvų, kurių vaikams reikalinga 
logopedo pagalba susirinkimas  

I. Šveikauskė Pagal planą Mokytojų 
taryboje 
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8.8. Susitikimų tėvams su 

specialistais rengimas 
I. Šveikauskė 
J. Pareigienė 
M. Pranauskienė 

Nuolat Mokytojų 
taryboje 

8.9. Informacijos apie įstaigos veiklą 
teikimas internetinėje svetainėje 
ir socialiniame tinkle Facebook 

Internetinės 
svetainės ir 
Facebook 
tvarkymo darbo 
grupė 

Nuolat Mokytojų, 
Įstaigos 
tarybose 

8.10. Vaiko gerovės komisijos 
bendradarbiavimas su šeima 

G. Šukelienė Pagal 
poreikius 

Mokytojų 
taryboje 

8.11. Padėkime vaikui sėkmingai 
pasirengti mokyklai 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
M. Pranauskienė 
I. Šveikauskė 

Rugsėjis Metodinėje 
taryboje 

8.12. Atvirų durų diena 
priešmokyklinio ugdymo 
grupėse 

Priešmokyklinio 
ugdymo 
mokytojos 

Gegužė Metodinėje 
taryboje 

9. Vidaus auditas 
9.1. VAK grupės koregavimas, 

veiklos plano rengimas 
I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

II pusmetis Mokytojų 
taryboje 

9.2. Išvadų apibendrinimas VAK grupė II pusmetis Mokytojų 
taryboje 

10. Vaikų sveikatos priežiūra    
10.1. 2019 metų mokinių sveikatos 

priežiūros planas ir ataskaita  
A. Morkūnienė Per metus Mokytojų 

taryboje 
10.2. Saugios ir sveikos ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas 
I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Per metus Mokytojų 
taryboje 

10.3. Visuomenės sveikatos biuro 
organizuojamos edukacinės 
veiklos, projektai 

A. Morkūnienė Per metus 
(pagal 
atskirą 
planą) 

Mokytojų 
taryboje 

10.4. Prevencinių priemonių taikymas 
infekcinių susirgimų mažinimui 

A. Morkūnienė Per metus Mokytojų 
taryboje 

10.5. Pirmosios pagalbos suteikimas 
susirgusiems vaikams 

A. Morkūnienė Per metus Mokytojų 
taryboje 

11. Vaikų maitinimo organizavimas 
11.1. Lengvatų maitinimui taikymas I. Petravičienė Pagal 

poreikį 
Įstaigos 
taryboje 

11.2. Vaikų maitinimo kontrolės 
komisijos veikla 
 

I. Petravičienė 
 

Per metus Įstaigos 
taryboje 

11.3. Organizuoti vidinį RVASVT 
sistemos auditą 
 

V. Stirbienė 1 kartą per 
metus 

Įstaigos 
taryboje 

11.4. Maisto pateikimas grupėse, 
porcijavimas, vaikų kultūriniai-
higieniniai įgūdžiai 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
A. Morkūnienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje 

12. Darbuotojų sveikata ir sauga 
12.1. Darbuotojų instruktažas saugos 

ir sveikatos klausimais 
V. Stirbienė 
G. Šukelienė 

Pagal 
poreikį 

Individualiai, 
Įstaigos 
taryboje 
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12.2. Visuomenės sveikatos centro 

specialistų instruktažas higienos 
reikalavimų vykdymo klausimais 

A. Morkūnienė Sausis Direkciniame 
posėdyje 

12.3. Darbuotojų sveikatos patikros 
kontrolė 

A. Morkūnienė Per metus Direkciniame 
posėdyje 

13. Dokumentų rengimas įgyvendinant vadybinės veiklos pokyčius (pakeitimai) 
13.1. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 
bendrosios programos 
įgyvendinimas 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Per metus Mokytojų, 
Metodinėje 
tarybose 

13.2. Internetinio puslapio 
aktualizavimas 

I. Petravičienė 
Darbo grupė 

Per metus Direkciniame 
posėdyje 

13.3. Atnaujinti ir tobulinti įstaigos 
veiklą reglamentuojančias 
tvarkas, veiklos priežiūros ir 
kontrolės dokumentus 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos ir 
darbo tarybose 

13.4. Atnaujinti įstaigos darbo tvarkos 
taisykles 

I. Petravičienė 
 

Sausis Darbo taryboje 

13.5. Elektroninio dienyno „Mūsų 
darželis“ pildymas ir ataskaitos 
teikimas  

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Per metus Mokytojų, 
Metodinėje 
tarybose 

13.6. Įstaigos pasirengimas naujiems 
mokslo metams 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Rugsėjis Direkciniame 
posėdyje 

14. Vaiko gerovės komisijos 
14.1. VGK veiklos plano 2019 – 2020 

m.m. aptarimas 
G. Šukelienė 
R. Bambalienė 

Sausis Vaiko gerovės 
komisijoje 

14.2. Rekomendacijų pedagogams ir 
tėvams apie specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių vaikų 
ugdymą rengimas 

G. Šukelienė 
R. Bambalienė 

Pagal 
poreikį 

Mokytojų, 
metodinėje 
taryboje 

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

G. Šukelienė Pagal 
situaciją 

Vaiko gerovės 
komisijoje 

14.4. Smurto ir patyčių prevencinių 
veiklos programų vykdymas 
(dokumentavimo kokybė) 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
 

Per metus Mokytojų, 
metodinėje 
taryboje 

14.5. Bendradarbiavimas su Klaipėdos 
miesto pedagogine psichologine 
tarnyba, sveikatos priežiūros 
institucijomis 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Per metus Vaiko gerovės 
komisijoje 

15. Materialinės bazės gerinimas 
15.1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 
I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Liepa 
Rugpjūtis 

Įstaigos 
taryboje 

15.2. Kontroliuojančių institucijų 
nustatytų trūkumų šalinimas 

I. Petravičienė 
V. Stirbienė 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje 

15.3. Apsirūpinti ugdymo 
priemonėmis ir inventoriumi 
(lauko įrenginiais, žaislais, 
didaktinėmis priemonėmis, 
metodine literatūra ir kt.) 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
V. Stirbienė 

Per metus Įstaigos 
taryboje 
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15.4. Įsigyti įrangą ir inventorių: 

dulkių siurblių, stelažus maisto 
sandėliui, virtuvei šaldytuvą, 
baldų grupėms (spintų, sekcijų, 
stalų, kėdučių) 

V. Stirbienė Per metus Įstaigos 
taryboje 

15.5. Įsigyti darbo saugos priemones: 
elektros saugos pirštines, 
avalynę, chalatus, prijuostes, 
akinius ir kt 

V. Stirbienė 
 

Pagal 
poreikį 

Įstaigos 
taryboje 

15.6. Atlikti dviejų laiptinių kapitalinį 
remontą: grindų dangos, sienų, 
lubų 

V. Stirbienė Per metus Įstaigos 
taryboje 

15.7. Atlikti įstaigos  dviejų grupių 
grindų dangos ir sienų remontą  

V. Stirbienė Per metus Įstaigos 
taryboje 

15.8. Atnaujinti žaidimų aikšteles, 
sutvarkyti lauko teritoriją 

V. Stirbienė Per metus Įstaigos 
taryboje 

15.9. Įsigyti raštinės administratoriaus 
kabinetui naują kopijavimo 
aparatą 

V. Stirbienė Kovas Įstaigos 
taryboje 

15.10. Grupėse atnaujinti senus baldus, 
lentynas 

V. Stirbienė Per metus Įstaigos 
taryboje 

16.  Įstaigos tarybos veikla 
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 
vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

1 2 3 4 
16.1. 2018 metų vadovo metų veiklos ataskaita. 

2018 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. 
2019 metų įstaigos veiklos plano pristatymas. 
Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas 
 

I. Šveikauskė Sausio 30 d.  

16.2. Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu. Lauko žaidimų 
aikštelių atnaujinimas ir vaikų saugumas. 
Bendruomenės narių telkimas sveikos gyvensenos 
įgūdžių stiprinimui „Sveikatos stiprinimo programa 
2019 – 2024 metams“ 
 

I. Šveikauskė Gegužė 

16.3. Vaiko asmeninės pažangos stebėjimo sistema 
įstaigoje. 2 proc. gautos paramos panaudojimas.  
2020 m. veiklos gairių numatymas, perspektyvinė 
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 
programa, įstaigos tarybos veiklos plano aptarimas 
 

I. Šveikauskė Gruodis 

17. Mokytojų tarybos veikla 
17.1. 2019 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaita.  
2018 metų II pusmečio logopedo veiklos ataskaita 
 

I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
I. Šveikauskė 

Vasaris 
 

2019 metų įstaigos veiklos plano pristatymas I. Petravičienė 
G. Šukelienė 

Darbas vasaros laikotarpiu. 
Palankios emocinės aplinkos kūrimas įstaigoje 
 

I. Petravičienė 
A. Alunderienė 
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17.2. 2019 – 2020 mokslo metų ugdymo turinio planavimas. 

Vaikų pažangos stebėsenos efektyvinimas  
I. Petravičienė  
G. Šukelienė 

Gegužė 
2019 m. I pusmečio logopedo veiklos ataskaita I. Šveikauskė 
Pasiekimų (pažangos) vertinimas atsižvelgiant į 
kiekvieno vaiko individualius gebėjimus 

G. Šukelienė 

Sveikatos stiprinimo „Sveikatos stiprinimo programa 
2019 – 2024 metams“ pristatymas 

17.3. Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatų aptarimas ir 
veiklos tobulinimo galimybės 

VAK grupė 

Gruodis 

2020 metų veiklos gairių numatymas, perspektyvinės 
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 
programos projektų  pristatymas 

I. Petravičienė  
G. Šukelienė 

Finansinių išteklių, skirtų įstaigos išlaikymui, 
panaudojimo tikslingumas 

I.Petravičienė 
D. Paulionienė 
 

Kūrybinių grupių darbo ataskaitos už 2019 metus KG 
pirmininkai 

Pozityvūs pokyčiai vaiko pasiekimų ir pažangos 
vertinime 

I. Petravičienė  
G. Šukelienė 

18. Metodinės tarybos veikla 
18.1. Metodinės veiklos plano 2019 metams aptarimas. 

2018 metų  kvalifikacijos tobulinimo analizė. 
Darbo grupių veiklos optimizavimas ir 
koordinavimas siekiant numatytų tikslų 
įgyvendinimo 

G. Šukelienė Sausis 

18.2. Vaiko pasiekimų (pažangos) vertinimo ir veiklos 
planavimo sėkminga sąveika.  Metodinių priemonių 
pristatymas 
 

G. Šukelienė Balandis 

18.3. Pedagogo profesionalumo svarba ugdant vaiko 
sveikos gyvensenos motyvaciją. 
Pedagogų metodinės veiklos rodiklių kaupimas ir 
sisteminimas 
 

G. Šukelienė Spalis 

19. Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiai   
19.1. VGK metinės veiklos programos svarstymas ir 

patvirtinimas. 
Įstaigos specialiųjų poreikių vaikų raidos aptarimas ir 
pagalbos jų šeimoms numatymas. 
Kalbos ir kalbėjimo sąrašo atnaujinimas 
 

G. Šukelienė Sausis 

19.2. Individualių programų vaikams, turintiems 
specialiųjų ugdymo poreikių, įgyvendinimo 
pasiekimai. 
Logopedo darbo ataskaita už 2018 m. I pusmetį. 
Žalingų įpročių prevencija vasaros laikotarpiu 
 

G. Šukelienė Gegužė 

19.3. VGK metų veiklos ataskaita ir veiklos gairių 
numatymas 2020 m. 
 

G. Šukelienė Gruodis 

20. Direkciniai posėdžiai 
20.1. 2019 m. įstaigai skirtų lėšų panaudojimo aptarimas, 

prioritetų materialinei bazei gerinti nustatymas 
I. Petravičienė 
G. Šukelienė 
V. Stirbienė 

Vasaris 
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Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Rūta“ veiklos planas 2019 metams parengtas 
atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 
Švietimo skyriaus 2019 metų veiklos prioritetus, 2013 – 2020 m. strateginio plėtros plano 
koncepciją, Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikius 2013 – 2022 m. švietimo plėtros tikslus, 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 
2019 metų veiklos planą, Klaipėdos lopšelio – darželio ,,Rūta“ 2019 – 2021 metų strateginį veiklos 
planą, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Rūta“ ikimokyklinio ugdymo programą. 

2019 metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Rūta“ 
administracija, pedagogai ir pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai bei kiti darbuotojai, 
ugdytiniai ir jų tėvai. 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Rūta“ veiklos plane 2019 metams naudojami 
sutrumpinimai: Ugdymo plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos 
universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, Klaipėdos universitetas Socialinių ir 
Humanitarinių mokslų fakultetas – KU SHMF, Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Klaipėdos 
pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, mokinio lėšos – ML, savivaldybės biudžeto lėšos 
– SB,  Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT sistema, Vidaus audito 
koordinavimo grupė – VAK, Vaiko gerovė komisija – VGK,  Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo 
centras – KRATC, informacinės ir komunikacinės technologijos – IKT, priešmokyklinio ugdymo 
mokytojas – PUM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
20.2. Pozityvus emocinis mikroklimatas ir pasidalytoji 

lyderystė. Darbuotojų tarifikacijų projektų svarstymas, 
derinimas. Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu 

I. Petravičienė Gegužė 

20.3. Pasirengimas naujiems mokslo metams. Išteklių 
sutelkimas ir panaudojimas saugios aplinkos kūrimui 
ir atnaujinimui 

I. Petravičienė 
D. Paulionienė 
V. Stirbienė 

Rugsėjis 

20.4. 2020 metų veiklos plano projektas I. Petravičienė Gruodis 
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PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“                                
direktoriaus 2019 m. sausio 14 d.                                                                                                                      
įsakymu Nr. V-13                                                                                
3 priedas 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMO  2019  METŲ PROGRAMA 
 

Eil. 
Nr. 

Vardas, 
pavardė 

Dėstomas 
dalykas, 

užimamos 
pareigos 

Kvalifikacijos renginio 
pavadinimas 

Kvalifi
kacijos 
tobulini

mo 
instituci

ja 

Kvalifikaci 
jos 

tobulinimo 
data 

Kvalifika
cijos 

tobulini 
mo dienų, 
(valandų) 
skaičius 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Inga 

Petravičienė 
  
  
  
  
  

Direktorė 
  
  
  
  
  

Lyderystė švietimo 
organizacijoje: nuo vadovo 
lyderio iki pedagogų lyderių 
komandos 

KPŠK 2019 m. 3 d. 
18 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

Darbuotojų veiklos 
vertinimas, kvalifikacijos 
tobulinimo organizavimas 
 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Mokyklos vadovo vaidmuo 
formuojant mokyklos 
mikroklimatą 

KPŠKC Gegužė 1 d. 
6 val. 

2 Gina 
Šukelienė 
  
  
  

Direktoria
us 
pavaduoto
ja 
ugdymui 
  
  
  

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

Mokytojo vadybinių 
kompetencijų plėtotė 

KPŠKC 2019 m. 1 d. 
6 val. 

Smurto prevencija: 
socialinių ir emocinių 
kompetencijų ugdymas 
 

KUTSI 2019 m. 1 d. 
6 val. 

3 Erika 
Ramanauskienė 
 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose 

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

Specialioji pedagogika ir 
specialioji psichologija 

KPŠKC Vasaris  
kovas 

60 val. 
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1 2 3 4 5 6 7 
   

  
  
  

  
  
  
  

Lietuvių kalbos kultūra KPŠKC I pusmetis 22  val. 
Mokytojų kompiuterinis 
raštingumas (technologinė, 
edukacinė dalys) 

KPŠKC I pusmetis 80 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

4 Adita 
Pupšienė 
  
  

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja  
  
  

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

Emocinis-socialinis  vaiko 
ugdymas ikimokyklinėje 
įstaigoje 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Turizmo renginių 
organizavimas 

KPŠKC I pusmetis 1 d. 
6 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

5 Irena 
Budrikienė 
  
  
  
  
  

Priešmo 
kyklinio 
ugdymo 
pedagogė 
  
  
  
  
  

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 
valdymas 

KUTSI Kovas 1 d. 
6 val. 

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 
 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Turizmo renginių 
organizavimas 
 

KPŠKC I pusmetis 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 
 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

6 Vida 
Maldarienė 
  
  

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja  
  
  

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 
valdymas 

KUTSI Kovas 1 d. 
6 val. 

Vaikų krizės. Kaip padėti jas 
įveikti  
 

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Pagalbos vaikui modelis 
„Šeimos konferencija”  
 

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

Bendradarbiavimo erdvių 
kūrimas lopšelio grupėje 
(Inovacija) 
 

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

   Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  
 

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

   Turizmo renginių 
organizavimas 
 

KPŠKC I pusmetis 1 d. 
6 val. 
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1 2 3 4 5 6 7 
7 Regina Černis Ikimokykl

inio 
ugdymo 
mokytoja 

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 
valdymas 

KUTSI Kovas 1 d. 
6 val. 

 Vaikų krizės. Kaip padėti jas 
įveikti  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

 Pagalbos vaikui modelis 
„Šeimos konferencija”  

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

Bendradarbiavimo erdvių 
kūrimas lopšelio grupėje 
(Inovacija) 

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

8 Rasa 
Povilonienė 
  
  
  
  
  
  
  

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja  
  
  
  
  
  
   

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

 
Inovatyvus ikimokyklinis 
ugdymas(-is) 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

9 Valerija 
Jaškienė 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Vaikų krizės. Kaip padėti jas 
įveikti 

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
sutrikusio elgesio problemos 
ir jų sprendimo būdai 

KUTSI balandis 1 d. 
6 val. 

Turizmo renginių 
organizavimas 

KPŠKC I pusmetis 1 d. 
6 val. 

 Bendradarbiavimo erdvių 
kūrimas lopšelio grupėje 
(Inovacija) 

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

10 Daiva 
Šiuperienė  
  

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Pagalbos vaikui modelis 
„Šeimos konferencija”   

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

 Bendradarbiavimo erdvių 
kūrimas lopšelio grupėje 
(Inovacija) 

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

11 Alma 
Alunderienė 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje 

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 
 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

Turizmo renginių 
organizavimas 
 

KPŠKC I pusmetis 1 d. 
6 val. 



22 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   
Specialioji pedagogika ir 
specialioji psichologija 

KPŠKC Vasaris, 
kovas 

60 val. 

12 Danė 
Šeputienė 
  
  
  

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 
  
  
  

Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 
valdymas 
 

KUTSI Kovas 1 d. 
6 val. 

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Pagalbos vaikui modelis 
„Šeimos konferencija”  

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

13 Algima 
Puidokienė 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Bendradarbiavimo erdvių 
kūrimas lopšelio grupėje 
(Inovacija) 

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

   
  

  
  

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

Šiuolaikinių inovacijų 
panaudojimo galimybės 
ikimokyklinio ugdymo 
procese 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

14 Julija 
Pareigienė 
  
  
  
  
  

Meninio 
ugdymo 
mokytoja 
  
  
  
  
  

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

15 Reda 
Bambalienė 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Vaikų krizės. Kaip padėti jas 
įveikti  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Pagalbos vaikui modelis 
„Šeimos konferencija”  

KUTSI Balandis 1 d. 
18 val. 

Kūrybiškas IKT 
panaudojimas vaikų 
darželiuose  

KUTSI Gegužė 3 d. 
18 val. 

Emocinis-socialinis  vaiko 
ugdymas ikimokyklinėje 
įstaigoje 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

16 
Laima 
Urbonienė 
 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Vaikų krizės. Kaip padėti jas 
įveikti  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 



23 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
sutrikusio elgesio problemos 
ir jų sprendimo būdai 

KUTSI balandis 1 d. 
6 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Turizmo renginių 
organizavimas 

KPŠKC I pusmetis 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

17 Nijolė 
Eidėjienė 
  
  

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja  
  

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
sutrikusio elgesio problemos 
ir jų sprendimo būdai 

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

18 Monika 
Matijošaitytė 

Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje 

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
sutrikusio elgesio problemos 
ir jų sprendimo būdai 

KUTSI balandis 1 d. 
6 val. 

Inovatyvus ikimokyklinis 
ugdymas(-is) 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

19 Indrė 
Šveikauskė 

Logopedė Specialioji pedagogika ir 
specialioji psichologija 

KPŠKC Vasaris, 
kovas 

60 val. 

   Mokytojų kompiuterinis 
raštingumas (technologinė, 
edukacinė dalys) 

KPŠKC I pusmetis 80 val. 

   Lietuvių kalbos kultūra KPŠKC I pusmetis 22  val. 
   Vaiko skaitymo įgūdžių 

lavinimas 
UAB 
„Vaiky
stės 
sodas“ 

Vasaris 1 d. 
6 val. 

20 Loreta 
Mineikienė 
 

Priešmo-
kyklinio 
ugdymo 
mokytoja 

Modernioji kūno kultūra 
ikimokyklinėje įstaigoje  

KUTSI Balandis 1 d. 
6 val. 



24 
 

1 2 3 4 5 6 7 
   

  
 Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

sutrikusio elgesio problemos 
ir jų sprendimo būdai 

KUTSI balandis 1 d. 
6 val. 

Ugdomosios veiklos 
organizavimas Klaipėdos 
miesto senamiestyje  

KUTSI Birželis 1 d. 
6 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

21 Toma 
Bernatavičienė 

Priešmok
yklinio 
ugdymo 
mokytoja 

Inovatyvus ikimokyklinis 
ugdymas(-is) 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Ugdomosios veiklos 
organizavimas Klaipėdos 
miesto senamiestyje  

KUTSI Birželis 1 d. 
6 val. 

Patyčių prevencija 
ikimokyklinėse įstaigose 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

Mokinio pažangos ir 
pasiekimų vertinimo kaitos 
svarba šiuolaikinio 
ugdymo/si kontekste: 
poreikiai ir naujas požiūris 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

22 Auksė Marksė 
Ikimokykl
inio 
ugdymo 
mokytoja 

Kaip auklėtojui kalbėtis su 
ugdytinio tėvais 

KUTSI Vasaris 1 d. 
6 val. 

  
Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 
valdymas 

KUTSI Kovas 1 d. 
6 val. 

  
Inovatyvus ikimokyklinis 
ugdymas(-is) 

KUTSI Gegužė 1 d. 
6 val. 

  

Šiuolaikinių inovacijų 
panaudojimo galimybės 
ikimokyklinio ugdymo 
procese 

KPŠKC II 
pusmetis 

1 d. 
6 val. 

  
Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
sutrikusio elgesio problemos 
ir jų sprendimo būdai 

KUTSI balandis 1 d. 
6 val. 

Deimantė Kaniauskaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja-vaiko priežiūros atostogose 2019 m.; 
Daiva Kunelytė-Urbonienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja-vaiko priežiūros atostogose 2019 m. 
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PATVIRTINTA 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Rūta“ 
direktoriaus  2019 m. sausio 14 d. 
įsakymu Nr. V-13 
4 priedas 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ 

2019 METŲ ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ 
VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA  

 
TIKSLAI:   

1. Informuoti ir šviesti įstaigos bendruomenę, tėvus ir vaikus alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais. 

2. Suteikti vaikams žinių apie sveikatą žalojančius veiksnius. 
 

UŽDAVINIAI: 
1. Padėti vaikams suprasti, kaip išvengti pavojingų medžiagų, nerizikuoti dėl smalsumo ir 

augti sveikiems ir saugiems. 
2. Ugdyti gebėjimus suprasti savo sveikatos būklę, atsargiai elgtis su vaistais, buitinėmis 

cheminėmis medžiagomis, vengti rizikos, susijusios su rūkymu ir alkoholinių gėrimų 
vartojimu. 

3. Skatinti nuostatas: saugoti ir stiprinti sveikatą, laikytis saugos buityje, vengti kenksmingų  
medžiagų ir rizikingo elgesio. 

 

Eil.
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vertybinės nuostatos ir 
požiūris 

Data Atsakingas 

1 2 3 4 5 
1. Įstaigos bendruomenės informavimas ir švietimas 
1.1. Paskaita  tėvams ir pedagogams 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
elgesio sutrikimų ir žalingų 
įpročių prevencija“ 

Tėvai bus supažindinti su galimais 
pavojais dėl elgesio ir įvairių 
situacijų sprendimo būdų 

2019 m. Įstaigos 
vadovai, 
KPPT 

psichologas 
 1.2. Paskaita darbuotojams apie 

rūkymo žalą 
Darbuotojai sužinos apie rūkymo 
žalą sveikatai 

1.3. Paskaita  darbuotojams apie 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų žalą 

Darbuotojai sužinos apie 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų žalą sveikatai 

2. Sveikatos saugojimo kompetencijos ugdymas 
2.1. Vaistai. 

Žino, kad vaistai vartojami tik 
sergant, supranta, kodėl negalima 
vartoti  vaistų be tėvų ar gydytojų 
nurodymų, žino galimus pavojus 
dėl neatsargaus vaistų vartojimo 

Bus ugdoma nuostata sveikai 
gyventi ir atsakingai elgtis su 
vaistais.  
Formuojamas atsakingas požiūris 
į sveikatą 

I ketv. Agnė 
Morkūnienė 
mokytojai 

2.2. Buitinės cheminės medžiagos. 
Žino, kad buityje naudojamas 
medžiagas galima naudoti tik 
pagal paskirtį ir laikantis saugos 
nurodymų. Supranta, kokį pavojų 
kelia netinkamai naudojamos 
buitinės cheminės medžiagos, 
geba atsargiai elgtis ir laikytis 
elementarių higienos įpročių 

Ugdomos savisaugos ir švaros 
laikymosi nuostatos 

II ketv. Agnė 
Morkūnienė  
mokytojai 
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1 2 3 4 5 

2.3. Tabakas. 
Žino, koks žalingas sveikatai  yra  
rūkymas, kokius įpročius reikėtų 
ugdytis norint augti sveikam ir 
stipriam. 
Supranta, kodėl vaikams 
draudžiama rūkyti 

Ugdoma nuostata nesekti blogu 
kitų pavyzdžiu, nerinkti nuorūkų 
ir neimituoti rūkymo 
 

III 
ketv. 

Agnė 
Morkūnienė 
mokytojai 

2.4. Alkoholiniai gėrimai. 
Žino, kad alkoholiniai gėrimai 
kenkia suaugusiųjų ir  vaikų 
sveikatai. 
Supranta, kad vaikams 
draudžiama vartoti alkoholinius 
gėrimus. 
Numato, kokius įpročius reikėtų 
ugdytis norint augti sveikam ir 
stipriam 

Formuojamas neigiamas požiūris į 
norą paragauti alkoholinių gėrimų  
ir rūpinimasis savo sveikata 

IV 
ketv. 

Agnė 
Morkūnienė 
mokytojai 

2.5. Vaikiškos literatūros kaupimas 
žalingų įpročių  prevencijos 
klausimais  

Vaikai kaups socialinę patirtį, bus 
puoselėjamos sveiko gyvenimo 
tradicijos 

2019 m. 
 

Mokytojai 

2.6. Žalingų įpročių  prevencija, 
organizuojant ugdomąją ir 
žaidybinę veiklas 

Bus patenkintas vaiko  saviraiškos 
poreikis 

Mokytojai 

3. Gerosios patirties sklaida 
3.1. Atmintinės parengimas žalingų 

įpročių klausimais 
Ugdytojai bus informuoti apie 
žalingų įpročių prevenciją 
įstaigoje 

2019 m. Agnė 
Morkūnienė 

3.2. Literatūros kaupimas žalingų 
įpročių prevencijos klausimais 

Bus sukaupta medžiaga apie 
žalingų įpročių prevenciją 

Gina  
Šukelienė 

 
 

__________________________ 
 
 
 


