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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ALKSNIUKAS“   2020 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant 2020 metų planą, buvo siekiama užtikrinti kokybišką ugdymą atsižvelgiant į 

individualius vaiko poreikius ir gebėjimus saugioje, pozityvioje emocinėje aplinkoje. 

Metinės veiklos tikslai:  

1. užtikrinti kokybišką ugdymą atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius ir gebėjimus. 

1. didinti bendruomenės lyderystės gebėjimus, įgyvendindant vadybinės veiklos pokyčius. 

Šių tikslų įgyvendinimui buvo iškelti penki uždaviniai: parengti ir atnaujinti įstaigos veiklos 

dokumentus, atlikti įsivertinimą siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos veiklos organizavimą; tobulinti 

pedagogų ir tėvų veiklos suderinamumą, užtikrinant ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų 

vertinimo sąveiką; sudaryti sąlygas pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimui; sudaryti sąlygas 

ugdytinių saviraiškos poreikių plėtojimui, socializacijai, pažintinei veiklai; kurti sėkmingą 

bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą tarp bendruomenės narių ir socialinių partnerių.   

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – parengti ir atnaujinti įstaigos veiklos dokumentus, atlikti 

įsivertinimą siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos veiklos organizavimą atlikti šie 2020 m.  numatyti 

organizaciniai darbai: atnaujinti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, atliktas 

įsivertinimas, užtikrintas pilnavertis įstaigos funkcionavimas, nuosekliai ir vientisai organizuotas 

ugdymo procesas įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tarptautines 

socialinių-emocinių įgūdžių programas ,,Zipio draugai“ ir „Kimochi“. Atlikus poreikio analizę 

parengtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo 

programos, didelis dėmesys skirtas kokybiškam vaikų maitinimo organizavimui užtikrinti. Įdiegta 

elektroninio dienyno sistema „Mūsų darželis“, atnaujinta įstaigos interneto svetainė, sukurta 

Facebook paskyra. 

Įgyvendintas antrasis uždavinys – tobulinti pedagogų ir tėvų veiklos suderinamumą, 

užtikrinant ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo sąveiką. Įstaigoje organizuoti 11 

grupių tėvų susirinkimai, pagal poreikį organizuotos konsultacijos tėvams vaikų ugdymo, pasiekimų 

ir pažangos, sveikatos ir mitybos klausimais, parengti informaciniai stendai, lankstinukai su aktualia 

informacija ugdytinių tėvams, vykdyta Vaiko gervės komisijos veikla – organizuoti 4 suplanuoti 

posėdžiai, atliktas 138 vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių pirminis vertinimas ir 30 vaikų 

pakartotinis vertinimas. Švietimo pagalba teikta 62 vaikams, iš jų 43 su nedideliais specialiaisiais 

ugdymosi poreikiais, 15 su vidutiniais specialiaisiais ugdymosi poreikiais ir 4 su dideliais 

specialiaisiais ugdymosi poreikiais. Parengta ir įgyvendinama 10 pritaikytų programų: 8 

ikimokyklinio ugdymo ir 2 priešmokyklinio ugdymo. 100% mokesčio už vaikų maitinimą lengvata 

taikyta 7 šeimoms, 50% mokesčio už maitinimą lengvata taikyta 14 šeimų. Nemokamo maitinimo 

(pietų) paslauga nuo 2020-09-01 teikta 19 priešmokyklinės grupės ugdytinių.  

  Įgyvendintas trečiasis uždavinys – sudarytos sąlygos pedagogų profesinių kompetencijų 

tobulinimui. Siekiant plėtoti mokytojų profesines kompetencijas, kvalifikacija tobulinta 1955 val. 

(12,5 dienos vienam pedagogui), atsižvelgiant į Įstaigos prioritetus ir pasikeitusią situaciją dėl 

Covid-19 pandemijos. Tikslingai įsisavintos kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos sudarė 

galimybes sėkmingai įgyvendinti nuotolinį ugdymą karantino laikotarpiu, taikant informacines 

komunikacines technologijas, pradėti naudoti elektroninio dienyno sistemą „Mūsų darželis“ 

(www.musudarzelis.lt). 2020 m. 4 pedagogai įgijo bakalauro laipsnius, 1 pedagogui suteikta vyr. 

mokytojo kvalifikacinė kategorija. Pedagogų gerosios patirties sklaida vyko šalies, miesto ir 

Įstaigos mastu: parengtas ir pristatytas pranešimas tarptautiniame nuotoliniame seminare-

konferencijoje „Iniciatyva „Pasakų iššūkis“: ugdymo pasakomis sėkmės“, dalyvauta nacionalinėje 

švietimo įstaigų parodoje-mini mokymuose „Projektų mugė 2020“, pristatytos metodinės priemonės 

ir skaityti pranešimai Klaipėdos miesto nuotolinėje metodinėje dienoje „Dalinuosi su tavimi savo 

http://www.musudarzelis.lt/


 

  

žiniomis“, skaityti 2 pranešimai Įstaigoje: „Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir skyrimo 

tvarka“, „Penki sveikos gyvensenos elementai pagal Kneipo metodiką“, organizuotos atviros 

veiklos Įstaigos pedagogams, dalintasi gerąja patikrtimi iš seminarų ir konferencijų, aprobuotos 

metodinės priemonės, parengta pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklos ir kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizės anketa. Įsitraukta į miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogų metodinių 

būrelių veiklą. 

Sėkmingai įgyvendintas ketvirtasis uždavinys – sudarytos sąlygos ugdytinių saviraiškos 

poreikių plėtojimui, socializacijai, pažintinei veiklai. Pedagogai ir vaikai dalyvavo įstaigos, miesto, 

šalies programose, akcijose, parodose, konkursuose. Lavėjo ir plėtojosi vaikų meniniai, kalbiniai, 

bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai bei patirtys.  Įstaigoje organizuoti 28 tradiciniai ir 

netradiciniai renginiai: pusiaužiemio pramoga miške „Verskis, meškute!“, valstybės atkūrimo 

dienai skirtas muzikinis renginys „Močiutės pasakos“, užgavėnių šventė su l.-d. „Švyturėlis“ 

ugdytiniais „Užgavėnių linksmybės“, renginiai skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos 

30-mečiui paminėti „Tėviškėle, tu mana“, ,,Lietuvaičiai mes maži“. Dalyvauta miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame renginyje skirtam kovo 11 d. paminėti – „Vaikystė – 

pasakų taku“, rugsėjo 1-osios šventėje „Mes vėl visi kartu“, „Rudenėlio dovanos“, „Apjuoskime 

darželį žibintais“, „Dainuoja vario virdulys“, „Žaliaskarės  įžiebimas“ ir kt.  Lietuvoje paskelbus 

karantiną dėl koronaviruso ir sustabdžius ugdymo procesą įstaigoje, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ugdymo veiklą pradėjo vykdyti nuotoliniu būdu. Ikimokyklinis 

ir priešmokyklinis ugdymas vyko nuosekliai ir sklandžiai. Renginiai, kurie buvo planuoti ir nebuvo 

sąlygų jų įgyvendinti, buvo perkelti ir vykdomi namų sąlygomis (nuotoliniu būdu): Gandrus 

pasitinkant – „Skrisk, gandreli…”, Tarptautinės žemės dienos minėjimas, „Velykinis margutis“, 

„Mamytė, kaip saulytė...“, organizuotos sporto pramogos „Aš ir mano šeima“, „Graži mūsų 

šeimynėlė“ ir kt. Tenkinant aktyvumo ir judėjimo poreikius, prisijungta prie Europos judumo 

savaitės renginių: „Judumas – be jokios taršos“, prie visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 

Solidarumo bėgimo (paaukota 225 eur), miesto ikimokyklinių įstaigų  projekto „Aktyviai, 

draugiškai, sveikai“, dalyvauta 2 konkursuose, kuriuose tapome laimėtojais: miesto neformalaus 

sveikatos ugdymo konkurse „Judriausias darželis“  ir  Eliis Lietuva Didžiajame  Kalėdiniame 

konkurse. Ugdant socialines, kognityvines, kultūrines vaikų kompetencijas dalyvauta: muzikinio 

ugdymo projekte „Linksmasis Švyturiukas 2020“,  vaikų ir jų šeimų saviraiškos skatinimo projekte 

„Kūrybiška šeima“, 4 Klaipėdos miesto vaikų kūrybinių darbų parodose: „Skrieja žodeliai į 

ketureilį posmelį“, „Kalėdos-stebuklų metas“, „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį 

pasitinkančią Klaipėdą“, 23 respublikinėse parodose: „Pinu Vaivos juostą knygelės puslapiuose“, 

„Aš Lietuvą nešuosi širdyje“, „Sugrįžta paukščiai“, „Miško gyvūnai žiemą“, „Po boružės 

sparneliu“, „Medžiai mūsų draugai“, „Dovana Lietuvai“, „Laivelis Lietuvai“, „Sportuojame 

namuose“ , „Margučių žaismas spalvomis“, Šv. Velykos mano lange“, „Mamyte, tu mieliausia“, 

„Pasipuošė žemė žiedais“, „Aš laimingas, kai...“, „Joninių vainikas“, „Vasarėlė išaugino, rudenėlis 

sunokino“, „Rudenėlio dovanos“, „Padovanok draugui šypseną“, „Svajonių namas. Smagu pabūti 

kūrėju“, ,,Mūsų grupės advento vainikas“, “Kalėdų eglutė 2020”, “Papuošiu Kalėdas sava eglute”, 

“Žiemos karoliai”.  

Įgyvendinant penktąjį uždavinį – kurti sėkmingą bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą 

tarp bendruomenės narių ir socialinių partnerių bendradarbiauta su socialiniais partneriais: 

Klaipėdos miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, mokyklomis, kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis, kitomis įstaigomis bei organizacijomis. Dalyvauta 7 tarptautiniuose eTwinning 

projektuose: “Rieda rudens traukinys/An autumn train is runing”, “STEM ugdymas ir jo taikymas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje”/“Steam education and its application 

possibilities for preschool children in everyday activities”, „Halloween pumpkin cousin”,  Mano 

gardžiausias pyragas“ „I am the cook“, „Ieškokime, įžiebkime, nešiokime šilumą ir šviesą“ 

(„TwinSpace“ erdvėje), „Žiemos pasaka“ („TwinSpace“ erdvėje), “Žiemos lentyna”/ “The shelf of 

the winter. Organizuoti 3 ilgalaikiai tęstiniai edukaciniai projektai įstaigoje: „Koks gražus mažytis 

mūsų kraštas“, „Pasakų skrynia“ , „Angeliukas mano“ , 6 ilgalaikiai projektai grupėse: „Vandenėlis, 

vandenėlis – tyras šaltinėlis“, „Moliūgas tai rudens karalius“, „Vaiko kelias į taisyklingą kalbą“, 

„Su pirštukais kai žaidžiu – taisyklingai aš kalbu!“, „Linksmybių lagaminas“, „Spalvų karalystė“, 



 

  

„Pasakų skrynia“,  14 trumpalaikių projektų grupėse: „Žiemos stebuklai“, ,,Tėviškėle tu mana“, 

„Daržovių ir vaisių krepšelis“, „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, „Ėduoniukas ir Bakteriukas“, „Noriu 

būti sveikas ir žvalus“, „Ką rudens gėrybės slepia“, „Mano draugas muilo burbulas“, „Augu sveikas 

ir žvalus“, „Drabužėlių pilna spinta“, „Advento Nykštuko nuotykiai“, „Gerk šiltą arbatą – taip 

stiprink savo sveikatą“. Tenkinant ugdytinių saviraiškos poreikius buvo siekiama vaikų laisvo 

kūrybiškumo bei jaukios, estetinės aplinkos kūrimo, lavintas bendruomenės narių estetinis požiūris į 

supančią aplinką, organizuotos piešinių ir dirbinių parodos: respublikinė fotografijų paroda 

„Miestas vaiko akimis“, „Iškilo Gedimino pilys“, (pagal ilgalaikį lopšelio – darželio „Alksniukas“ 

projektą „Koks gražus mažytis mūsų kraštas“). Tėveliai ir vaikai aktyviai įsijungė į parodas 

„Rudeninių gėrybių fantazijos“, „Skaniausio pyrago receptas“, „Moliūgas tai rudens karalius“,  

„Knyga Mėlynasis karoliukas“ kitaip: vaikai iliustruoja pasakas“, „Eglutę gaminu pats“. Surengtos 

3 įstaigos ugdytinių darbelių parodos: „Dirbau namuose“,  „Kuriame Mandalas“, „Merkia akį 

šviesoforas“. Kryptingai ir nuosekliai vykdyta edukacinė pažintinė veikla. Surengtos 24 edukacinės 

išvykos, organizuotos vaikų ugdymo(si) veiklos kitoje aplinkoje: greitosios pagalbos tarnyboje, 

Klaipėdos P. Domšaičio meno pažinimo centre, I. Simonaitytės bibliotekoje, Klaipėdos universiteto 

botanikos sode, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų 

centre „Gerviukas“, vaikų centre ,,Ruoniukas“, edukacinė veikla ,,Mano šalelė Lietuva“, pagal 

projektą ,,Koks gražus mažytis mūsų kraštas‘‘- Kalnupės bibliotekoje, Jūreivystės aukštesniojoje 

mokykloje, Klaipėdos  pilies muziejuje, Ventės rage, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, prie 

jūros, Girulių, Melnragės miškuose. 11 edukacinių užsiėmimų įstaigoje: „Duonelės kelias”, „Kepė 

močia blynus“, „Paukšteliams inkilėliai“, netradicinė pamoka  „Kuriu pasaką su kinetiniu smėliu“, 

susitikimas su futbolo akademijos „Gintaras“ komanda, ledo ritulio treniruotė, virtualiai dalyvauta 

proto mūšyje - ,,Paklaidžiokime po pasakas“ su Pempininkų bibliotekos darbuotojais,  Adventinio 

vainikėlio dekoravimas, „Zylutė beldžias snapeliu“, „Sausainiai paukšteliams“. 

  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ veiklos planas 2021 metams, parengtas 

atsižvelgus į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 

2030“, Geros mokyklos koncepciją, Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikius 2013-2022 m. 

švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2021 

metų veiklos prioritetus, Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ 2021-2023 metų strateginį planą, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

Planu siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas atitinkančias nuolat kintančius visuomenės 

poreikius, tenkinti ugdytinių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, 

racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

2021 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ bendruomenė: 

administracija, pedagogai, specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Alksniukas“ veiklos plane 2021 metams naudojami sutrumpinimai: Švietimo ir 

mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – KU, 

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSC, Klaipėdos pedagogų švietimo ir 

kultūros centras - KPŠKC, informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT, Vidaus audito grupė 

– VA grupė, savivaldybės lėšos – SB, mokinio krepšelio lėšos – MK, specialiųjų įmokų lėšos SP, 

Visuomenės sveikatos biuras – Biuras, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas – VSPS. 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ALKSNUKAS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Prioritetas: kokybiško ugdymo paslaugos teikimas, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, 

naudojant informacines komunikacines technologijas sveikoje, saugioje, šiuolaikinius ugdymosi 

reikalavimus atliepiančioje aplinkoje.  

Metinės veiklos tikslai: 

1. sudaryti sąlygas vaikų emociniam, socialiniam saugumui ir sveikatos stiprinimui 

užtikrinant kokybišką ugdymą(si) įvairių gebėjimų vaikams;  

2. kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką 



 

  

Metinės veiklos uždaviniai: 

1. Užtikrinti stabilią įstaigos veiklą, kuriant sveiką, saugią darbo ir ugdymo(si) aplinką; 

2. Siekti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo, ugdant skirtingų gebėjimų vaikus, 

vertinant jų pažangą ir pasiekimus. 

3. Skatinti pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą, skaitmeninio raštingumo 

didinimą ir taikymą ugdymo procese 

4. Kurti sėkmingą bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą tarp bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių siekiant įgyvendinti į sveiką gyvenseną ir sveikatą orientuotą 

ugdymą(si) 

 

Užtikrinti stabilią įstaigos veiklą, kuriant sveiką, saugią darbo ir ugdymo(si) aplinką  

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizaciniai darbai    

1.1 Įstaigos ūkinės veiklos užtikrinimas ir 

nuolatinė priežiūra 

M. Šiaudvytienė 

R. Rudgalvienė 

Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

1.2 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo grupių komplektavimas 

M. Šiaudvytienė Gegužė-

rugpjūtis 

Direkciniame 

posėdyje 

1.3 Įstaigos paruošimas naujiems mokslo 

metams 

M. Šiaudvytienė Rugpjūtis Direkciniame 

posėdyje 

1.4 Mokinių registro duomenų tvarkymas V. Mažulauskienė Sausis-

gruodis 

Direkciniame 

posėdyje 

1.5 Pedagogų registro duomenų 

tvarkymas 

A. Lenkauskienė Sausis-

gruodis 

Direkciniame 

posėdyje 

1.6 Metinės turto inventorizacijos 

organizavimas 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkritis - 

gruodis 

Direkciniame 

posėdyje 

1.7 Maisto sandėlio inventorizacijos 

organizavimas 

Inventorizacijos 

komisija 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.8 Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas 

ir viešųjų pirkimų vykdymas, sutarčių 

sudarymas. 

M. Šiaudvytienė, 

R. Rudgalvienė 

Visus metus Direkciniame 

posėdyje 

1.9 Įstaigos atitikties pagal visuomenės 

sveikatos priežiūros reikalavimus 

vykdymas ir priežiūra 

 

M. Šiaudvytienė 

R. Rudgalvienė 

VSPS 

Visus metus Direkciniame 

posėdyje 

1.10 Maisto tvarkymo „Geros higienos 

praktikos taisyklės viešojo maitinimo 

įmonėms“ priežiūros vykdymas 

Direktorius  Direkciniame 

posėdyje 

1.11 Programos „Pienas 

vaikams“ vykdymas 

 

M. Šiaudvytienė 

B. Žilakauskienė 

  

Visus metus Direkciniame 

posėdyje 

1.12 Programos „Vaisių ir daržovių 

vartojimo skatinimas“ vykdymas 

M. Šiaudvytienė 

B. Žilakauskienė 

Visus metus Direkciniame 

posėdyje 

2. Darbuotojų (pedagoginių ir nepedagoginių) darbo organizavimas, saugumo 

užtikrinimas 

2.1 Darbuotojų motyvavimas, skatinimas, 

pagalbos teikimas 

M. Šiaudvytienė 

R. Rudgalvienė 

A.Lenkauskienė 

Visus metus Direkciniame 

posėdyje 

2.2 Pedagoginių ir nepedagoginių 

darbuotojų veiklos stebėsenos 

organizavimas. Pagalba jauniems, 

M. Šiaudvytienė 

R. Rudgalvienė 

A.Lenkauskienė 

 Direkciniame 

posėdyje 



 

  

naujiems specialistams 

2.3 Aprūpinimas priemonėmis (ugdymo, 

higienos, sanitarinėmis, 

apsauginėmis) 

M. Šiaudvytienė 

R. Rudgalvienė 

A. Lenkauskienė 

Visus metus Direkciniame 

posėdyje 

2.4 Aktualios informacijos pedagogams 

sklaida 

M. Šiaudvytienė 

A. Lenkauskienė 

Nuolat  Metodinėje 

taryboje 

2.5 Meninio ugdymo, sporto salės, 

neformalaus ugdymo patalpų 

tvarkaraščių rengimas. 

A. Lenkauskienė 

 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

2.6 Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė. 

R. Rudgalvienė Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

2.7 Darbuotojų instruktavimas darbo, 

civilinės ir priešgaisrinės saugos 

klausimais 

R. Rudgalvienė 

 

 Direkciniame 

posėdyje 

2.8 Evakuacinių pratybų organizavimas R. Rudgalvienė 

 

II ketvirtis Direkciniame 

posėdyje 

2.9 Įrengimų (vidaus ir lauko), prietaisų 

(gesintuvų, elektroninių svarstyklių, 

virimo katilo) kasmetinė patikra 

R. Rudgalvienė 

 

 Direkciniame 

posėdyje 

3. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, veiklos rezultatų analizė 

3.1 Vidaus kontrolės dokumentacijos 

rengimas 

M. Šiaudvytienė 

B. Žilakauskienė 

Vasaris 

gegužė 

Direkciniame 

posėdyje 

3.2 Vardinio etatų sąrašo atnaujinimas 

 

A.Lenkauskienė 

R. Rudgalvienė 

Sausis 

rugsėjis  

Direkciniame 

posėdyje 

3.3 Veiklos plano 2021 m. rengimas M. Šiaudvytienė  

A. Lenkauskienė 

Sausis Mokyklos 

taryboje 

3.4 Mokinio krepšelio ataskaitų rengimas M. Šiaudvytienė 

B. Žilakauskienė 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

3.5 Lėšų sąmatų rengimas 

 

M. Šiaudvytienė 

B. Žilakauskienė 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

3.6 Tarifinio sąrašo atnaujinimas 

 

M. Šiaudvytienė 

R. Rudgalvienė 

Sausis 

rugsėjis 

 

Direkciniame 

posėdyje 

3.7 Viešųjų pirkimų ataskaitų rengimas R. Rudgalvienė Sausis Direkciniame 

posėdyje 

3.8 Statinio techninės priežiūros plano 

koregavimas 

R.Rudgalvienė Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

3.9 Priešgaisrinės saugos instrukcijų 

atnaujinimas 

R.Rudgalvienė Balandis Direkciniame 

posėdyje 

3.10 Vidaus audito vykdymas, 

išvadų apibendrinimas, pristatymas 

bendruomenei 

VA darbo grupė Visus metus Direkciniame 

posėdyje, 

mokytojų 

taryboje 

3.11 Įstaigos nuostatų atnaujinimas 

 

M. Šiaudvytienė II pusmetis Mokyklos 

taryboje 

3.12 Vidaus ir darbo tvarkos taisyklių 

atnaujinimas 

M. Šiaudvytienė 

 

Pagal 

sudarytą 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

3.13 Dokumentų archyvavimas 

vadovaujantis teisės aktais 

V. Mažulauskienė Nuolat Direkciniame 

posėdyje 



 

  

3.14 Įstaigos interneto svetainės ir 

facebook paskyros atnaujinimas 

V. Mažulauskienė Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

4. Ugdymo programų įgyvendinimas    

4.1 L.d. „Alksniukas“ ikimokyklinio 

ugdymo programa 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

4.2 Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

4.3 Tarptautinė socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“ 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

4.4 Socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Kimochis“  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

4.5 Sveikatos stiprinimo programa „Už 

sveikesnius vaikus 2018-2023“  

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

grupių mokytojos 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

4.6 Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo 

vaikų švietimo fizinio ugdymo 

programa  

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

4.7 Priešmokyklinio amžiaus 

neformaliojo vaikų švietimo fizinio 

ugdymo programa 

Neformaliojo 

ugdymo 

mokytojas 

Visus metus Metodinėje 

taryboje 

 

Siekti pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo, ugdant skirtingų gebėjimų vaikus, vertinant jų 

pažangą ir pasiekimus 

5. Švietimo pagalbos teikimas 

5.1 Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitos už 2020 m. ir plano 2021 

m.  parengimas 

VGK nariai Sausis -

Gruodis 

Metodinėje 

taryboje 

5.2 Vaiko gerovės komisijos posėdžių 

organizavimas 

Logopedas Pagal planą  

5.3 Specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų pirminio ir pakartotinio 

vertinimo atlikimas  

Logopedas Sausis 

gegužė 

 

5.4 VGK dokumentų paruošimas 

švietimo pagalbai gauti 

Logopedas 

grupių mokytojos 

Per metus  

5.5 Pritaikytų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo program 

rengimas 

Logopedas, 

grupių mokytojos 

Pagal 

poreikį 

 

5.6 Psichologinės pagalbos ugdytiniams, 

tėvams, pedagogams organizavimas: 

paskaitos, lankstinukai, 

rekomendacijos, atvejo analizės 

PPT psichologai 

VGK nariai 

  

5.7 Individualių konsultacijų tėvams 

vaiko kalbos raidos klausimais 

teikimas 

Logopedas Per metus  

6. Bendravimo ir bendradabiavimo su tėvais organizavimas 

6.1 Visuotinių ir įstaigos tėvų tarybos 

susirinkimų organizavimas 

M. Šiaudvytienė Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 



 

  

 

6.2 Grupių susirinkimų organizavimas Grupių mokytojos Birželis 

spalis 

 

6.3 Konsultacijų tėvams vaikų ugdymo, 

pasiekimų ir pažangos, sveikatos ir 

mitybos  klausimais organizavimas 

A. Lenkauskienė 

grupių mokytojos 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

6.4 Informacinių stendų, lankstinukų su 

aktualia informacija ugdytinių tėvams 

rengimas 

A. Lenkauskienė 

VSPS  

grupių mokytojos 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

6.5 Informacijos elektroniniame dienyne 

„Mūsų darželis“, Facebook paskyroje 

pateikimas 

A. Lenkauskienė 

V. Mažulauskienė 

grupių mokytojos  

Nuolat Metodinėje 

taryboje 

 

6.6 Apklausos dėl įstaigos darbo vasaros 

metu organizavimas 

M. Šiaudvytienė I ketvirtis Direkciniame 

posėdyje 

6.7 Apklausos išsiaiškinant tėvų 

lūkesčius, vaikų poreikius 

organizavimas 

 1-2 k. 

metuose 

Mokytojų 

taryboje, 

įstaigos 

taryboje 

7. Ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo sąveika bei stebėsena 

7.1 Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimas, tėvų įtraukimas į 

vertinimo procesą 

A. Lenkauskienė 

pedagogai  

Gegužė/ 

Lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

7.2 Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

brandos vertinimas ir rekomendacijų 

pradinių klasių mokytojui rengimas 

A. Lenkauskienė 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojos 

Gegužė 

 

Metodinėje 

taryboje 

7.3 Projektinės veiklos organizavimo ir 

įgyvendinimo efektyvumo analizė 

A. Lenkauskienė Sausis/gruo

dis 

Metodinėje 

taryboje 

7.4 Neformaliojo ugdymo pedagogų 

veiklos planavimo ir organizavimo 

tikslingumas, kryptingumas, 

bendradarbiavimas su grupių 

pedagogais 

A. Lenkauskienė Visus 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

7.5 Inovatyvių, šiuolaikiškų informacinių 

technologijų taikymas ugdomojoje ir 

kasdieninėje vaikų veikloje 

A. Lenkauskienė Visus 

metus 

 

7.6 Vaikų adaptacija, pedagogų 

bendradarbiavimas su šeima 

adaptaciniu laikotarpiu ankstyvojo 

amžiaus grupėse 

A. Lenkauskienė Rugsėjis 

spalis 

 

 

Skatinti pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimą, skaitmeninio raštingumo didinimą ir 

taikymą ugdymo procese 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

8. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas 

8.1 

 

Pedagogų kvalifikacijos kėlimo 

programos parengimas ir vykdymas 

A. Lenkauskienė 

Metodinė taryba 

Pagal planą Atestacinėje 

komisijoje 

8.2 Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 2020-2022 m. 

A. Lenkauskienė Pagal planą  



 

  

programos parengimas vykdymas  

8.3 Metodinių konsultacijų pedagogams 

teikimas 

A. Lenkauskienė Nuolat Metodinėje 

taryboje 

8.4 Konsultacijų ir pagalbos aukštesnės 

kvalifikacinės kategorijos 

siekiantiems mokytojams teikimas (į 

2021 m. atestacijos programą įtrauktų 

pedagogų ugdomosios veiklos 

stebėjimas) 

A. Lenkauskienė Nuolat Metodinėje 

taryboje 

8.5 Dalyvavimas miesto ikimokyklinių 

įstaigų pedagogų metodinių būrelių 

veikloje 

A. Lenkauskienė 

paskirti pedagogai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

8.6 Pedagogų ir pagalbos mokiniui 

specialistų veiklos ir savianalizės 

anketų aptarimas, įsivertinimas 

M. Šiaudvytienė 

A. Lenkauskienė 

Birželis  

9.  Dalijimasis gerąja patirtimi, metodinių priemonių rengimas  

9.1 Metodinių priemonių rengimas, 

aprobavimas ir taikymas ugdymo 

procese 

Metodinė taryba Per metus Metodinėje 

taryboje 

 

9.2 Atvirų veiklų sklaida „Kolega-

kolegai” 

Pedagogai Per metus Metodinėje 

taryboje 

9.3 Atvira veikla „Zylutė beldžiasi į 

langą” 

A. Augustinienė 

A. Strikaitytė 

Sausis  Metodinėje 

taryboje 

9.4 Atvira veikla „Vieną kartą žiemą…” L.Ramanauskienė 

L.Vyštartaitė 

Sausis  Metodinėje 

taryboje 

9.5 Atvira veikla „Aš pažįstu savo kūną” I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

9.6 

 

 

Atvira veikla „Vaikai mokosi pažinti 

jausmus”. „Kimochis“ ugdymo 

programos įgyvendinimas 

L. Truš    Vasaris Metodinėje 

taryboje 

9.7 Atvira veikla „Skani kasdieninė 

duonelė“ 

N. Būtienė 

A. Gabrėnė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

9.8 Atvira veikla „Pasakėle, kur tu?” R. Piluckienė 

Ž. Ažerskienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

9.9 Atvira veikla „Vanduo – gyvybės 

šaltinis” 

K. Kobzareva 

N. Sekunda 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

9.10 Atvira veikla „Zoologijos sodo 

gyventojai” 

V. Norkutė 

I. Matasova 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

9.11 Atvira veikla „Spalvotas mano 

pasaulis” 

M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Balandis  Metodinėje 

taryboje 

9.12 

 

Atvira veikla „Judėk linksmai” 

(lauke) 

L. Šimkienė 

I. Matonienė  

 Balandis Metodinėje 

taryboje 

9.13 Atvira veikla „Aš renkuosi profesiją” I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

9.14 Atvira veikla „Stebuklingi dažai” L. Truš 

Z. Stonienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

9.15 

 

Atvira veikla „Balti dantukai, švarios 

rankytės” 

R. Piluckienė 

Ž. Ažerskienė 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

9.16 Gerosios patirties ir dalykinių žinių iš 

seminarų, konferencijų sklaida 

Pedagogai Per metus Metodinėje 

taryboje 

9.17 Metodinių dienų, skirtų gerosios 

patirties sklaidai įstaigoje, 

A. Lenkauskienė 

Metodinė taryba 

Rugsėjis - 

gruodis 

Metodinėje 

taryboje 



 

  

organizavimas  

10. Pranešimų įstaigos pedagogams rengimas 

10.1 Tarptautinio projekto „Mėlynasis 

karoliukas” pristatymas 

A. Gabrėnė 

I. Stankienė 

Sausis Metodinėje 

taryboje 

10.2 

 

Pranešimas „Tarpasmeniniai 

mokytojo gebėjimai lyderystei” 

I. Matonienė Vasaris Metodinėje 

taryboje 

10.3 Pranešimas „Kaip bendrauti su 

agresyviais ir hiperaktyviais vaikais” 

V. Norkutė 

I. Matasova 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

10.4 Praktinė pamoka „Kaip tvarstyti 

žaizdas?” 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

10.5 Pranešimas „Vaikų, turinčių autizmą, 

raidos ypatumai” 

I. Alčauskienė 

I. Stankienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

10.6 Pranešimas „Žaidimo įtaka vaiko 

raidai“ 

N. Būtienė Gegužė  Metodinėje 

taryboje 

10.7 Pranešimas „Vaikų bendravimo 

ugdymas žaidybinėje veikloje” 

L.Vyštartaitė 

L.Ramanauskienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

10.8 

 

 

Pranešimas „Socialinės-emocinės 

“Kimochi” programos iššūkiai ir 

galimybės, dirbant su ankstyvojo ir 

vyresniojo amžiaus vaikais” 

L. Truš 

L. Šimkienė 

N. Sekunda 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

 

Kurti sėkmingą bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą tarp bendruomenės narių ir 

socialinių partnerių siekiant įgyvendinti į sveiką gyvenseną ir sveikatą orientuotą ugdymą(si) 

11. Tradiciniai ir netradiciniai renginiai  

 

11.1 Pramoga - atsisveikinimas su eglute 

„Lauksime kitų Kalėdų” 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Sausis  Metodinėje 

taryboje 

11.2 

 

Pusiaužiemio pramoga 

„Kelkis, meška, iš miegų“  

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Sausis Metodinėje 

taryboje 

11.3 Pramoga ,,Aš ir tu – sportuojame visi 

kartu!” 

K. Kobzareva 

N. Sekunda  

Sausis Metodinėje 

taryboje 

11.4 Mankšta „Sveikos pėdutės-laimingas 

vaikas” 

VSPS Visus 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

11.5 Aktyvios pertraukėlės VSPS Vasaris/ 

Spalis 

Metodinėje 

taryboje 

11.6 Pramoga vasario 16 d. paminėti  

„Mes mažieji lietuvaičiai“  

(lopšelio gr. ugdytiniams) 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

 

11.7 Raiškaus skaitymo konkursas  

„Mano gimtinė Lietuva“ 

I.  Alčauskienė 

I. Stankienė 

 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

11.8 Paskaitėlė „Asmens higienos įgūdžių 

formavimas” 

VSPS Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

11.9 Užgavėnių renginys „Žiema, bėk iš 

kiemo!“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

11.10 Praktinė paskaita su žaidimu „Zuikių 

miestas“ 

VSPS Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

11.11 Pramoga „Tarptautinė žemės diena”  
 

 

 

 

A. Gabrėnė 

N. Būtienė 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

 



 

  

 A. Augustinienė 

A. Strikaitytė 

11.12 Renginys „Nupiešiu Lietuvą”  L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

11.13 Gandrus pasitinkant  

Pramoga „Skrisk, gandreli…” 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

11.14 Renginys „Kaziuko kermošiaus 

linksmybės!” 

L. Babonienė 

N. Sekunda 

K. Kobzareva 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

11.15 Praktinė paskaita su žaidimu  

„Pilies labirintas“ 

VSPS Kovas  Metodinėje 

taryboje 

11.16 Pramoga „Piratų lobis” K. Kobzareva 

N. Sekunda 

L. Ramanauskienė 

L. Vyštartaitė 

Kovas - 

Balandis 

Metodinėje 

taryboje 

11.17 Pamokėlė „5 sveikatos elementai” Sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

Balandis  Metodinėje 

taryboje 

11.18 Renginiai „Linksmos vaikučių 

Velykėlės” 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Balandis  Metodinėje 

taryboje 

11.19 

 

 

Pramoga „Su pirštukais kai žaidžiu – 

taisyklingai aš kalbu“  

L. Ramanauskienė 

L. Vyštartaitė 

K. Kobzareva 

N. Sekunda 

Balandis  Metodinėje 

taryboje 

11.20 Paskaitėlė „Kokių vitaminų yra 

daržovėse” 

VSPS Balandis  Metodinėje 

taryboje 

11.21 Pramoga saulės dienai paminėti 

„Pakvieskime saulutę”  

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.22 Renginys skirtas Motinos dienai: „Tau, 

mano mamyte” 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.23 

 

Renginys skirtas šeimos dienai  

„Aš, tėvelis ir mama tai graži mūsų 

šeima” 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.24 

 

 

Pramoga „Sudie, lopšeli”  

(lopšelio gr. ugdytiniams) 

 

L. Truš 

Z. Stonienė 

L. Šimkienė 

I. Matonienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.25 Pramoga ,,Judam, krutam visada, 

sportas – mūsų sveikata” 

K. Kobzareva 

N. Sekunda 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.26 Priešmokyklinės grupės išleistuvių 

šventė „Pamojuosiu tyliai rankele...“ 

L. Babonienė 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.27 Paskaitėlė „Saugus elgesys namuose” VSPS Gegužė  Metodinėje 

taryboje 

11.28 Pamokėlė „Vandens terapija“ VSPS Gegužė Metodinėje 

taryboje 

11.29 Pamoka-pramoga lauke „Outdoor 

classroom day“ 

VSPS 

grupių mokytojos 

Gegužė/ 

lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

11.30 Renginys skirtas vaikų gynimo dienai 

„Lai skamba juokas ir daina“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

11.31 Fizinio aktyvumo savaitė 

„Sporto olimpiada” 

VSPS 

grupių mokytojos 

Birželis Metodinėje 

taryboje 



 

  

11.32 Pramoga „Sveika, vasara!”   

(lopšelio gr. ugdytiniams) 

L. Truš 

Z. Stonienė 

L. Šimkienė 

I. Matonienė 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

11.33 Rugsėjo 1-osios šventė  

„Sveikas, mylimas darželi!“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Rugsėjis  Metodinėje 

taryboje 

11.34 Praktinė paskaitėlė  

„Verdu daržovių sriubą” 

VSPS Rugsėjis  Metodinėje 

taryboje 

11.35 Renginys „Rudens gėrybių turgelis“  I.Alčauskienė 

I.Stankienė 

A.Augustinienė 

A.Strikaitytė 

N.Būtienė 

A.Gabrėnė 

Rugsėjis  Metodinėje 

taryboje 

11.36 Renginys „Alksniuko vitaminų sodas“ VSPS 

grupių mokytojos 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

11.37 Pramoga „Sportuoti sveika ir smagu“ 

(Sportiniai žaidimai ir estafetės) 

VSPS 

grupių mokytojos 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

11.38 Pramoga „Ruduo  nuspalvino medžius“ L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Spalis  Metodinėje 

taryboje 

11.39 Paskaita „Apsaugok save kelyje -

užsidėk atšvaistą” 

VSPS Spalis Metodinėje 

taryboje 

11.40 Vakaronė „Smagurių vakaras“ A. Stirbienė 

M. Repnikova 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

11.41 Paskaita „Žalingi įpročiai” VSPS Spalis   Metodinėje 

taryboje 

11.42 Paskaita „Sveiki dantukai” VSPS Spalis-

Lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

11.43 Pramoga „Pasaka apie iškeptą bulvę“ L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Lapkritis  Metodinėje 

taryboje 

11.44 Mankšta „Nebūk kreivas“ VSPS 

grupių mokytojos 

Lapkritis  Metodinėje 

taryboje 

11.45 Pramoga su l.d. „Švyturėlis“ ugdytiniais 

ir pedagogais  

„Bulvienė-bulvienėlė“ 

L. Babonienė 

N. Sekunda 

K. Kobzareva 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

11.46 Pramoga „Žibintų šventė“ A. Gabrėnė 

N. Būtienė 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

11.47 Paskaita „Ar aš žinau kam skirti 

vaistai?“ 

VSPS Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

11.48 Pramoga „Draugo diena“  

(lopšelio gr. ugdytiniams) 

L. Truš 

Z. Stonienė 

L. Šimkienė 

I. Matonienė 

Lapkritis  Metodinėje 

taryboje 

11.49 Paskaita „Sveikos mano pėdutės“ VSPS Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

11.50 Vakarojimai „Ilgais rudens vakarais“ L. Babonienė 

grupių mokytojos  

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

11.51 Pamoka „Užkrečiamų ligų prevencija“ 

 

VSPS Gruodis  Metodinėje 

taryboje 

11.52 Pramoga „Kvepia braškėm arbata“ 

(lopšelio gr. ugdytiniams) 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Gruodis  Metodinėje 

taryboje 

11.53 Pamokėlė „Vaistažolių terapija“ VSPS Gruodis  Metodinėje 



 

  

taryboje 

11.54 Kalėdinės šventės  

„Mes pasipuošėm eglutę“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Gruodis  Metodinėje 

taryboje 

11.55 Vakaronė „Seku seku pasaką“ V. Kucenkienė 

L. Žygienė 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

11.56 Praktinė paskaita-pamoka 

„Atsipalaidavimas. Mandalų 

spalvinimas-kūrimas“ 

VSPS Gruodis  Metodinėje 

taryboje 

12. Parodų ir akcijų organizavimas 

12.1 Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

 

 

A. Lenkauskienė 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Sausis Metodinėje 

taryboje 

 

 

12.2 Virtuali fotografijų paroda įstaigoje 

„Mano užkandžių  dėžutė” 

VSPS Sausis  Metodinėje 

taryboje 

12.3 Vaikų kūrybinių darbų ir piešinių 

paroda „Balta balta kur dairais“ 

M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Vasaris  

12.4 

 

 

Vaikų kūrybinių darbų ir piešinių 

paroda įstaigoje „Lietuvėle tu mana” 

 

 

I. Alčauskienė 

I. Stankienė 

N. Būtienė 

A. Gabrėnė 

Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

12.5 Akcija įstaigoje Vasario 16 d. paminėti 

„Apjuoskime trispalve darželio 

medžius“ 

 

 

 

A. Gabrėnė 

N.Būtienė 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

A. Augustinienė 

A. Strikaitytė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

 

 

 

12.6 

 

Respublikinė virtuali fotografijų paroda 

„Molio Motiejukas” 

A. Lenkauskienė 

M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

12.7 Tarptautinė virtuali vaikų piešinių 

paroda  

„Aš esu šios žemės vaikas” 

A. Augustinienė 

A. Strikaitytė 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

12.8 Vaikų ir tėvų kūrybinė paroda įstaigoje 

„Velykinis zuikutis“  

L. Šimkienė 

I. Matonienė 

L. Truš 

Z. Stonienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

12.9 Vaikų piešinių paroda įstaigoje  

„Mano mylimas augintinis” 

 

I. Alčauskienė 

I. Stankienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

12.10 

 

Akcija „Paremk beglobius gyvūnus” I. Alčauskienė 

I. Stankienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

12.11 Respublikinė virtuali piešinių paroda 

„Eina kiškis takeliu su margučių 

krepšeliu“ 

A. Lenkauskienė 

A. Gabrėnė 

N. Būtienė 

I. Alčauskienė 

I. Stankienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

12.12 

 

 

Paroda įstaigoje „Su pirštukais kai 

žaidžiu – taisyklingai aš kalbu” 

N. Sekunda 

K. Kobzareva 

L.Vyštartaitė 

L. Ramanauskienė 

Gegužė  Metodinėje 

taryboje 

12.13 Piešinių paroda įstaigoje I. Matonienė Gegužė  Metodinėje 



 

  

 „Vasara artėja“ L. Šimkienė 

Z. Stonienė 

L. Truš 

taryboje 

12.14 Akcija įstaigoje  „Solidarumo bėgimas“ A. Lenkauskienė 

grupių mokytojos 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

12.15 

 

Vaikų ir tėvų kūrybinė paroda įstaigoje 

„Kuriu moliūgą iš įvairių netradicinių 

priemonių” 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

12.16 Vaikų ir tėvų kūrybinė paroda įstaigoje 

„Rieda moliūgų traukinukas” 

I. Matonienė 

L. Šimkienė 

Z. Stonienė 

L.Truš 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

12.17 Kalėdinių puokščių paroda įstaigoje 

„Sužibo kalėdų žvaigždelė” 

I. Matasova 

V. Norkutė 

grupių mokytojos 

Lapkritis

/ Gruodis 

Metodinėje 

taryboje 

12.18 

 

Paukštelių globojimo akcija įstaigoje 

,,Lesyklėlių miestas“ 

I. Stonienė 

I. Alčauskienė 

 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

13. Teminės savaitės, dienos   

 

 

13.1 

 

 

Teminė savaitė  

„Pusiaužiemį pasitinkame žvalūs ir 

sveiki“ 

Grupių mokytojos 

 

Sausis Metodinėje 

taryboje 

 

13.2 Teminė savaitė  

„Mano tėvynė Lietuva“ 

Grupių mokytojos Vasaris Metodinėje 

taryboje 

13.3 Teminė savaitė  

„Esu šios žemės vaikas“ 

Grupių mokytojos Kovas Metodinėje 

taryboje 

13.4 Tarptautinė Teatro diena  

,,Mes žaidžiame teatrą“ 

A. Lenkauskienė 

grupių mokytojos 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

13.5 Teminė savaitė  

„Mano augintinis“ 

Grupių mokytojos Balandis Metodinėje 

taryboje 

13.6 Teminė savaitė  

„Mano graži šeimynėlė“ 

 

Grupių mokytojos Gegužė Metodinėje 

taryboje 

 

13.7 Pasaulinė rankų higienos diena  

„Plauk rankas – saugok gyvybes” 

VSPS Gegužė Metodinėje 

taryboje 

 

13.8 Europos judumo savaitė  

„Judumas be taršos” 

VSPS Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

13.9 Tarptautinė „Šypsenų diena“ K. Kobzareva 

N. Sekunda 

I. Matasova 

V. Norkutė 

L. Babonienė 

Spalis  Metodinėje 

taryboje 

13.10 Teminė savaitė 

 „Moliūgo gimtadienis“  

L.Truš 

Z.Stonienė 

L.Šimkienė 

I. Matonienė 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

13.11 „Pyragų” diena A. Gabrėnė  

N. Būtienė 

grupių mokytojos 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 



 

  

13.12 

 

Teminė savaitė  

„Mokausi būti saugus” 

 

A. Lenkauskienė 

grupių mokytojos 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

13.13 Tolerancijos diena  Grupių mokytojos Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

13.14 Lietuvos pašto diena K. Kobzareva 

N. Sekunda 

I. Matasova 

V. Norkutė 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

13.15 Arbatos diena „Vaistažolių terapija“  VSPS Gruodis Metodinėje 

taryboje 

14. Tarptautiniai, respublikiniai ir miesto projektai 

14.1 Respublikinis projektas „Sveikata visus 

metus 2021“ 

A.Lenkauskienė 

L.Vyštartaitė 

L. Ramanauskienė 

I. Matasova 

V. Norkutė 

Visus 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

14.2 Respublikinis projektas „Daryk kaip 

gali, naudok ką turi“ 

N. Sekunda 

K. Kobzareva 

A. Stirbienė 

M. Repnikova 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

14.3 Tarptautinis eTwinning projektas „Aš 

gamtos vaikas“ 

A. Augustinienė 

A. Strikaitytė 

Kovas  

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

14.4 Tarptautinis eTwinning projektas „Tau, 

mamyte“ 

L.Vyštartaitė 

L.Ramanauskienė 

Balandis 

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

14.5 Respublikinis projektas „Futboliukas“ „Boružėlių“ 

„Meškiukų“ 

„Nykštukų“ gr. 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

15. Ilgalaikiai edukaciniai projektai įstaigoje 

15.1 

 

„Spalvų karalystė“ tęstinis projektas  L.Truš 

Z.Stonienė 

L.Šimkienė 

I.Matonienė 

Sausis-

Gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

 

 

15.2 „Su pirštukais kai žaidžiu – taisyklingai 

aš kalbu“ tęstinis projektas  

L.Ramanauskienė 

L.Vyštartaitė 

K. Kobzareva 

N. Sekunda 

L. Babonienė 

Sausis 

balandis 

Metodinėje 

taryboje 

 

 

15.3 „Pasakų skrynia“ tęstinis projektas  I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Sausis  

birželis 

Metodinėje 

taryboje 

15.4 „Linksmybių lagaminas” tęstinis 

projektas   

A. Gabrėnė 

N. Būtienė 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

A. Augustinienė 

A. Strikaitytė 

Sausis 

vasaris 

Metodinėje 

taryboje 

 

 

15.5 „Vandenėlis vandenėlis-tyras šaltinėlis“ 

tęstinis projektas 

A. Gabrėnė 

N. Būtienė 

Sausis 

birželis 

Metodinėje 

taryboje 

15.6 „Aš kūrėjas. Aš galiu” V. Norkutė 

I. Matasova 

L. Babonienė 

Vasaris 

gruodis 

Metodinėje 

taryboje 

 



 

  

15.7 „Gamta keičia rūbą“ M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Balandis 

spalis 

Metodinėje 

taryboje 

 

15.8 

 

„Mažųjų žaidynės“ R. Piluckienė 

Ž. Ažerskienė 

Rugsėjis 

lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

16. Projektinė veikla grupėse 

16.1 „Mes šaltuką aplankysim, daug stebuklų 

pamatysim“ („Pelėdžiukų” gr.) 

L. Ramanauskienė 

L.Vyštartaitė 

Sausis - 

Vasaris 

Metodinėje 

taryboje 

 

16.2 „Duonos riekelėje – žiemkenčio kelias“  

(„Nykštukų“ ir „Boružėlių“ gr.) 

A. Gabrėne 

B. Būtienė 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

 

16.3 „Balta, bet ne šalta“  

(„Kačiukų“ gr.) 

M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

16.4 „Vanduo gyvybės šaltinis“  

(„Meškiukų” gr.) 

N. Sekunda 

K. Kobzareva 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

16.5 „Prisimatuosiu sau profesiją” 

(„Boružėlių“ gr.) 

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Kovas 

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

16.6 „Nupinsim draugystės pynę“ 

(„Žvirbliukų“ gr.) 

V. Kucenkienė 

L. Žygienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

16.7 „Raudonskruostis obuoliukas“ 

(„Nykštukų“ gr.) 

N. Būtienė 

A. Gabrėne 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

16.8 „Boružėlės kelionė“ („Boružėlių“ gr.) I.Stankienė 

I.Alčauskienė 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

16.9 „Obuolynės“ („Bitučių“ ir „Žiogelių“ 

gr.) 

L. Truš 

Z. Stonienė 

L. Šimkienė 

I. Matonienė 

L. Babonienė 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

16.10 „Nykštukas beldžias į svečius“ 

(„Nykštukų“ gr.) 

N. Būtienė 

A. Gabrėne 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

17. Edukacinių-pažintinių išvykų organizavimas 

17.1 Edukacinė išvyka į gyvūnų globos 

tarnybą „Nuaras“ , „Pėdutės“  

I. Stankienė 

I. Alčauskienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

17.2 Edukacinė išvyka į Kretingos žiemos 

sodą traukiniu  

„Rieda, rieda traukinukas“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

17.3 

 

Edukacinė išvyką į „Ryžių malūną“ A. Gabrėnė 

N. Būtienė 

I. Alčauskienė 

I. Stankienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

17.4 Edukacinė išvyka į Klaipėdos 

universiteto botanikos sodą 

M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

17.5 Sportinė pramoga prie jūros  

„Saulė, jūra – sveikata!“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Liepa  Metodinėje 

taryboje 

17.6 Edukacinė išvyka į Mini Zoo 

„Stebuklingas pasaulis“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Rugpjūti

s  

Metodinėje 

taryboje 

17.7 

 

Edukacinė išvyka  

„Nuplasnojo margaspalvė vasarėlė...“ 

L. Babonienė 

grupių mokytojos 

Rugsėjis  Metodinėje 

taryboje 



 

  

17.8 

 

Edukacinė išvyka į miesto turgavietę  M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Rugsėjis  Metodinėje 

taryboje 

17.9 Edukacinė išvyka į skulptūrų parką M. Repnikova 

A. Stirbienė 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

17.10 Edukacinės - mokomosios išvykos į 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejų; P. 

Domšaičio galeriją; Imanuelio Kanto 

biblioteką  

(vaikų centras „Gerviukas“) ir kt. 

Grupių mokytojos Visus 

metus 

pagal 

grupių 

ugdymo 

planą 

Metodinėj

e taryboje 

18. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais      

18.1 Klaipėdos miesto ikimokyklinėmis 

įstaigomis – lopšeliais-darželiais 

„Švyturėlis“, „Sakalėlis“, „Žiogelis“, 

„Žuvėdra“ 

M. Šiaudvytienė 

A. Lenkauskienė 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

18.2 Klaipėdos miesto mokyklomis:   

„Gilijos“ pradine mokykla, 

„Smeltės“progimnazija, 

„Santarvės“progimnazija,  

Prano Mašioto progimnazija,  

Eduardo Balsio menų gimnazija, 

Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla 

M. Šiaudvytienė 

A. Lenkauskienė 

 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

18.3 Kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis:  

Klaipėdos miesto PŠKC, KVK, KU 

SHMF TSC 

M. Šiaudvytienė 

A. Lenkauskienė 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

18.4 Kitomis įstaigomis ir organizacijomis: 

Klaipėdos pedagogine-psichologine 

tarnyba, vaikų teisių apsaugos tarnyba, 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 

biuru, priešgaisrine apsaugos tarnyba, 

valstybine maisto ir veterinarijos 

tarnyba 

M. Šiaudvytienė 

A. Lenkauskienė 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

19. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai įstaigos veiklos pokyčiai: 

19.1 užtikrintas įstaigos veiklos sričių funkcionalumas ir suderinamum 

19.2 užtikrintas sėkmingas ir kokybiškas ugdymo proceso organizavimas 

19.3 sudarytos sveikos ir saugios ugdymosi sąlygos, skatinančios ugdytinių saviraišką bei 

kompetencijų tobulinimą; 

19.4 užtikrintas sistemingas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas bei gerosios patirties 

sklaida  

19.5 plėtosis bendradarbiavimas su įstaigos, miesto, šalies pedagogais, ugdytinių šeimomis 

bei socialiniais partneriais; 

19.6 stiprės šeimos ir įstaigos abipusiai ryšiai. 

 

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 20.  Planui įgyvendinti bus skiriama ….. tūkst. Eurų, savivaldybės biudžeto ir …. tūkst. 

Eurų, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų 



 

  

 21. Dalis plano bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti    tūkst. Eurų 

pajamų už paslaugas) ir paramos lėšų (planuojama gauti …… tūkst. Eurų ). 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas. 

23. Priežiūrą vykdys direktorius 

24. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


