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PATVIRTINTA 

       Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ 

       direktoriaus 2014 m. sausio 16 d.  

       įsakymu Nr. V- 28 

 

       PRITARTA 

       Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ tarybos 

       protokoliniu nutarimu 2014 m. sausio 14 d. 

       (protokolas Nr. V16 - 1) 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2014 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis" veiklos planas 2014 metams (toliau – planas),  

atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius 

įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

 2. Planu siekiama, įgyvendinanti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius 

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

skirtus išteklius. 

 3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir 

kultūros departamento Švietimo skyriaus 2014 metų veiklos prioritetus, 2013-2015 m. strateginį veiklos 

planą, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo 

skyriaus 2014 metų veiklos planą, Klaipėdos lopšelio - darželio „Klevelis“ 2013-2015 metų strateginį 

veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ ikimokyklinio ugdymo programą. 

 4. Planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: (pvz. Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo 

plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas 

– KU TSI, Klaipėdos Pedagogų švietimo ir kultūros centras – PŠKC, VSC – Visuomenės sveikatos 

centras, PPT – Pedagoginė psichologinė tarnyba, VGK – Vaiko gerovės komisija, informacinės 

komunikacinės technologijos - IKT) 

 

II. 2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

6. Įgyvendinant 2013 metų veiklos planą, buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas 

saugioje šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje mokymosi aplinkoje. Pasirinktos prioritetinės kryptys  

- saugaus ir sveiko vaiko ugdymas; ugdymo proceso organizavimas, tenkinant prigimtinius, socialinius, 

pažintinius poreikius; gerinti ugdymo kokybę plėtojant ugdytinių etnokultūrinio ugdymo, saviraiškos ir 

socializacijos galimybes. Pagrindinio tikslo įgyvendinimui iškelti 2 metiniai tikslai bei numatytos 

priemonės uždavinių įgyvendinimui: 

6.1. 2013 metais numatytas pirmas tikslas – atsakingai ir tikslingai vykdyti ugdymo(si) 

programą. Įstaigoje sudarytos sąlygos efektyviam įstaigos funkcionavimui. Nuoseklus įstaigos veiklos 

planavimas leido užtikrinti sistemingą, kryptingą ugdymo procesą. Įstaigoje pagal galimybes sukurta 

saugi, jauki, funkcionali ugdymo(si) aplinka, užtikrinanti vaikų savarankiškumą, saviraišką, sudaranti 

sąlygas kiekvienam vaikui ugdytis pagal jo gebėjimus, vystymosi raidą. Pagrindinis dėmesys skiriamas 
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vaikų kūrybiškumo skatinimui, etninės kultūros pradmenų formavimui, darželio ir tėvų 

bendradarbiavimo plėtojimui, vaikų sveikatos stiprinimui. 

Įstaigoje sudarytos visos galimybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Aukšta pedagogų 

kvalifikacija - 7 auklėtojos  metodininkės, 13 vyr. auklėtojų, 3 auklėtojos (2013 metais pradėjusios 

dirbti mūsų kolektyve). Per metus pedagogai išklausė 504 val. (84 dienas) kvalifikacijos kursų, 

seminarų. Nuoseklus darbuotojų profesinis tobulėjimas teigiamai įtakojo ugdymo turinio kaitą ir darbo 

kokybę. Tačiau ne visi pedagogai atsakingai žiūri į kvalifikacijos tobulinimą. Didžioji dalis (14) 

pedagogų per metus kvalifikacijos tobulinime dalyvavo 2 dienas, nors turėtų kvalifikaciją kelti 5 dienas 

per metus. Manyčiau, kad sekančiais metais reikėtų į tai atkreipti dėmesį ir tikslingai, planingai siekti 

žinių.          

2013 metais sėkmingai vykdomas bendradarbiavimas su tėvais. Įgyvendinta daug prasmingų 

projektų: tautinio ugdymo „Iš močiutės skrynios“, sveikos gyvensenos „Augsiu sveikas“,  saugaus 

eismo „Saugok save ir kitus“, sveikatos ir sporto „Žaidžiu-sportuoju“, surengtos 4 ugdytinių ir 2 

ugdytojų kūrybinių darbų  parodos. Parengta stendinių pranešimų tėvams, vaikų sveikatinimo ir ugdymo 

klausimais. 

 Vykdomas savivaldos institucijų bendradarbiavimas. Per metus organizuota - 4 mokytojų 

tarybos posėdžiai, 3 metodinės tarybos pasitarimai, 3 mokyklos tarybos posėdžiai. Analizuota -  

priešmokyklinio amžiaus vaikų brandumas mokyklai, vaiko pasiekimų vertinimo ir analizės rezultatai, 

etnokultūros panaudojimas ugdymo procese, IKT panaudojimo galimybės ikimokykliniame amžiuje, 

sveikos mitybos įpročių  formavimo svarba, Vaiko gerovės komisijos veikla, darbuotojų savivertės 

svarba formuojant įstaigos įvaizdį. Vaiko pasiekimų vertinimo ir analizės rezultatus nutarta tobulinti 

2014 metais. 

2013 metais aktyviai vykdoma Vaiko gerovės komisijos veikla. Organizuota 4 komisijos 

posėdžiai. Analizuota specialiųjų poreikių vaikų pažanga, individualių ugdymo planų rengimas ir 

vykdymas, rezultatų aptarimas, pedagogo ir logopedo bendradarbiavimo galimybės, naujų metodų 

paieška, teikiant logopedinę pagalbą ir kt. 

Per metus organizuota gražių, turiningų švenčių, pramogų – Vasario 16-ajai skirtas renginys 

„Lietuva, Lietuva tu brangi šalelė“, Velykų pramoginis rytmetis „Rieda rieda jau margučiai – laukia jų 

visi vaikučiai“, Rasos popietė „Jau pražydo žolynai žiedais“ ir kt. Puikiai įvertintas spektaklis „Tikra 

pasaka apie Grybą pagyrūną“ vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“. Festivalyje -

konkurse „Giest lakštingalėlis“ mūsų ugdytinių duetas tapo laureatais ir dalyvavo baigiamajame 

koncerte. 

Sėkmingai bendradarbiaujama su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis. Įgyvendinti renginiai: 

sporto ir draugystės šventė „Mano draugai...“ ir „ Judėk pirmyn į sveiko miesto uostą“; tradiciniai 

edukaciniai renginiai „Visus gyvulėlius sunku apsakyti...“, „Su tėčiu po skėčiu...“. Dalyvauta   

respublikinėje fotografijos parodoje Kauno vaikų literatūros muziejuje „Velykų medis“ (gautas 

apdovanojimas), skaitovų konkurse „Baltijos bangelės man gimtinę mena“ (2 prizinės vietos), 

respublikinėje Kauno menų darželio akcijoje „Skarelė mamai“ ir kt. 

2013 metais įgyvendintas ilgalaikis projektas, skirtas Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 

90-ąsias metines paminint „Esu šios žemės vaikas“. Projektas rėmėsi protėvių tradicijomis, kurios ugdė 

pagarbų santykį su gamta, su mus supančiu pasauliu, mokė meilės gyvajai gamtai, ugdė atsakomybę už 

visa, kas gyva. Gražių atsiliepimų sulaukta apie projektą skirtą tarmių metams „Iš močiutės skrynios“. 

Puikiai organizuotas Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio amžiaus  vaikams kūrybinės 

raiškos renginys „Klumpės tauška – žodžiai pliauška“. 

Atliktas įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo darbo grupės tyrimas – vaikų saugumas ir 

psichologinis klimatas jų artimiausioje aplinkoje. Išanalizavus įstaigos darbo vertinimo ir įsivertinimo 

darbo grupės gautus rezultatus padaryta išvada, kad psichologinis klimatas artimiausioje vaikų aplinkoje 

geras, ugdytiniai įstaigoje jaučiasi saugūs. Siūloma 2014 metais paanalizuoti psichologines temas (vaiko 

pasitikėjimas savimi, kaip elgtis su užsispyrusiu vaiku, kaip bendrauti su lyderiaujančiais vaikais, vaikų 
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amžiaus krizės, vaiko baimės ir pyktis). Sukurta aplinka tenkina fizinius, protinius, emocinius ir 

dvasinius poreikius, atitinka vaikų amžių. Ugdymo priemonės atliepia vaikų ugdymo(si) poreikius ir 

skatina jų ugdymą (si). Vaikų darbai tikslingai panaudojami ugdymo procese, kuriant ugdomąją aplinką. 

Lopšelio-darželio vaikams sudarytos optimalios sąlygos atskleisti savo individualumą ir kūrybiškumą. 

2013 metais atlikta 4 tyrimai: ugdymo organizavimas ir informacijos tėvams pateikimas; 

kompiuterinių technologijų naudojimo galimybės ugdant ikimokyklinio amžiaus vaikus; sveikos 

mitybos įpročių formavimas ikimokykliniame amžiuje; maitinimo organizavimas mūsų įstaigoje. 

Atlikta analizė parodė, kad įstaiga dirba tinkama linkme, tėvų nuomonė teigiama, ugdymas 

organizuojamas vadovaujantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, tėvai vaikų 

rezultatais patenkinti. Būtina atkreipti dėmesį į IKT platesnį naudojimą ugdymo pasirengimui ir 

organizuojant ugdymo procesą. 

Per metus įsigyta materialaus turto – konvekcinė krosnis, 2 uždaromos smėlio dėžės, lauko 

žaidimų aikštynas, 2 nešiojami kompiuteriai su programine įranga auklėtojų darbui, įrengtos naujos 

spintos-lovos 4 darželio grupėms. Didelė problema lieka su san.mazgais grupėse, lopšelio grupių grindų 

danga ir sienų apšiltinimas, elektros instaliacija, pastato apšiltinimas.  

2013 m. atlikta statinio techninės būklės įvertinimas ir ekspertizė, kurioje nurodoma būtiniausių  

darbų eiliškumas: suprojektuoti ir įrengti lietaus nuotekų tinklus, rekonstruoti šaligatvių ir aikštelių 

dangas, apšiltinti pastato stogą, suremontuoti įėjimų į pastatą stogelių-atitvarų stogus ir t.t. Taip pat 

atliktas Išsamus energijos vartojimo auditas,  kuris parodė, kad įstaigoje būtina atlikti renovaciją. 

Įgyvendintos priemonės, leidžia daryti prielaidą, kad ugdymo paslaugų  sąlygos sudarytos geros. 

Jos bus tęsiamos ir tobulinamos  sekančiais metais, tačiau pastato ir vidaus įrengimų stovis pakankamai 

sudėtingas, tai apsunkina higienos reikalavimų užtikrinimą. 

Įstaigos socialinė partnerystė orientuota į kryptingą, turiningą ir produktyvią veiklą. Sėkmingai 

plėtojami ryšiai su KU TSI, PŠKC, Klaipėdos visuomenės sveikatos centru, Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir kt. Per metus organizuota renginių įstaigoje 

pedagogams, tėvams, kurių metu vyko mokymai, diskusijos, individualūs pokalbiai ir kt. Galime 

pasidžiaugti, kad geri atsiliepimai skatina mus toliau tobulėti. 

 

7. 2013 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Nuosekliai įgyvendinami švietimo sistemos 

pokyčiai (strateginis planavimas, projektinė 

veikla, teminės savaitės). 

2.  Kompetetinga ir kvalifikuota pedagogų 

komanda. 

 3. Vaikams užtikrinama meninė raiška ir 

individualus darbas su vaiku. 

5. Įstaigoje kūrybiškai plėtojamas 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

6. Vaikams sėkmingai vykdoma kalbos sutrikimų 

korekcija. 

7. Efektyviai ir nuosekliai įgyvendinama 

respublikinė sveikos gyvensenos programa 

„Sveikatos atžalėlės“, tarptautinė vaikų socialinių 

įgūdžių programa „Zipio draugai“. 

8. Tikslingas ir racionalus lėšų naudojimas.  

9. Vykdoma įstaigos pedagogų patirties sklaida 

miesto pedagogams. 

1. Nepakankamas finansavimas ugdymo 

proceso,  aplinkos gerinimui. 

2. Blogėja vaikų sveikatos indeksas. 

3. Prasta pastato fasado būklė, sanitarinių 

mazgų stovis, lopšelio grupių grindų danga. 

4.  Trūksta savivaldos institucijoms 

motyvacijos. 

5. Trūksta lėšų materialinės bazės 

modernizavimui. 

6. Silpna, kai kurių įstaigos bendruomenės 

narių motyvacija pokyčiams. 

7. Nepakankamai efektyvi vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo sistema. 

8. Neefektyviai naudojamos IKT ugdymo 

procese. 
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Galimybės Grėsmės 

1. Sudarytos sąlygos dalyvauti ES struktūrinių 

fondų programose, projektuose, stažuotėse. 

2. Tėvų, rėmėjų lėšų  naudojamas modernizuojant 

įstaigos materialinę bazę. 

3. Sudarytos sąlygos pedagogų profesiniam 

tobulėjimui, profesinei veiklai bei naujų 

kompetencijų įgijimui. 

4.  Bendradarbiavimo su šeima stiprinimas 

plėtojant  partnerystę vaikų ugdymo ir 

sveikatinimo klausimais. 

1. Neužtikrinta įstaigos teritorijos apsauga. 

2. Didėjantis vaikų sergamumo indeksas. 

3. Maži darbuotojų atlyginimai. 

4. Dokumentų gausa ir sudėtingėjantis jų 

valdymas. 

5. Didelis tėvų užimtumas, sunkina 

bendradarbiavimo galimybes. 

6. Sparčiai blogėjanti pastato būklė. 

7. Nėra dietologo ir psichologo etato įstaigoje. 

 

 

III. LOPŠELIO-DARŽELIO MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS,  

METINIAI PRIORITETAI 

 

 8. Lopšelio – darželio „Klevelis“ vizija – aukštos pedagoginės kultūros edukacinė ikimokyklinė 

įstaiga, vaikui ir šeimai teikianti kokybiškas ir visuomenės poreikius atitinkančias paslaugas, tenkinanti 

ugdytinių saviraiškos ir saviugdos poreikius.  

9. Lopšelio-darželio „Klevelis“ misija –  įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti 

kokybiškas, šiuolaikines, tėvų poreikius atitinkančias ugdymo paslaugas, puoselėti vaiko kaip 

asmenybės vystymąsi, garantuoti saugias ugdymo(si) sąlygas, plėtoti ryšius su socialiniais partneriais, 

suteikti vaikams žinias ir skatinti sveikai gyventi.   

 10. Strateginis tikslas – teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje šiuolaikinius reikalavimus 

atitinkančioje mokymosi aplinkoje. 2014 metų tikslas – atsakingai ir tikslingai vykdyti ugdymo(si) 

programą. Uždaviniai – laiduoti veiksmingą įstaigos darbą; tobulinti bendradarbiavimo ryšius su 

socialiniais partneriais; plėtoti vaikų saviraiškos ir užimtumo įvairovę bei gerosios patirties sklaidą; 

vykdyti vadybinę ir metodinę pagalbą įstaigos pedagogams ir gerinti ugdymo proceso organizavimą; 

turtinti saugią, estetišką, funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

 11. Prioritetinės veiklos kryptys:  

 11.1.  kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką;  

 11.2.  tobulinti darnią partnerystę ir bendravimo kultūrą (tėvai–vaikai-darželis); 

    

IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 

 

Tikslai Uždaviniai Priemonės Atsakingas    asmuo 

ar vykdytojas 

Vykdymo  

data 

Atsiskaitymo  

forma 

1. 

Atsakin

gai ir 

tiksling

ai 

vykdyti 

ugdym

o(si) 

progra

mą 

1.1. Laiduoti 

veiksmingą 

įstaigos darbą 

1.1.1. Paslaugų užtikrinimas 

įstaigoje (šildymas, elektros 

energija, vandentiekis, ryšiai, 

ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialinio turto remontas ir 

kt.) 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

1 kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos 

taryboje 

  1.1.2. Maitinimo 

organizavimas (Viešieji 

pirkimai, vidinio RVASVT 

B. Šakalinienė 

Z. Kozlova 

J. Baužienė 

Pagal 

planą 

Įstaigos 

taryboje 
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sistemos audito organizavimas) 

1.1.3. Saugos darbe ir 

priešgaisrinės saugos sąlygų 

užtikrinimas ( darbuotojų  

instruktavimas saugos  ir 

priešgaisrinės saugos 

klausimais, darbuotojų 

sveikatos patikros kontrolė ir 

kt.) 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Pagal 

planą 

Direkciniame 

posėdyje 

  1.1.4. Užtikrinti operatyvų  

informacijos perteikimą 

įstaigoje (nauji steigėjo 

sprendimai, įstatymų 

pakeitimai ir kt.) 

B. Šakalinienė 

 

Pagal 

poreikį 

Mokytojų 

taryboje 

1.1.5. Nuosekliai ir kūrybiškai 

įgyvendinti Ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

Priešmokyklinio ugdymo 

programą. 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

1 kartą 

ketvirtyje 

Mokytojų 

taryboje 

1.1.6. Papildyti duomenų bazę 

ugdymo kokybės tobulinimo, 

kvalifikacijos kėlimo, 

pasidalinimo darbo patirtimi 

klausimais. 

M. Kusienė Pagal 

poreikį 

Mokytojų 

taryboje 

1.1.7. Vykdyti metodinę veiklą 

įstaigoje, mieste. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

1.1.8. Analizuoti aplinkos lėšų 

ir krepšelio lėšų, spec. lėšų 

panaudojimo tikslingumą. 

B. Šakalinienė I kartą 

pusmetyje 

Įstaigos 

taryboje 

1.1.9. Vykdyti aptarnaujančio 

personalo priežiūrą, mokymus. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Ž. Kozlova 

Pagal 

planą 

Direkciniame 

posėdyje 

1.1.10. Parengti, atnaujinti, 

papildyti įstaigos veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus: 

metinis veiklos planas 2014 

m.; 

 

tarifikacija, etatų sąrašas; 

 

 

veiklos tvarkaraščiai; 

 

 

dokumentacijos planas; 

 

 

kolektyvinės sutarties 

 

 

 

 

B. Šakalinienė 

 

 

B. Šakalinienė 

 

 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

 

B. Šakalinienė 

J. Stanslovienė 

 

B. Šakalinienė 

 

 

 

 

Sausis  

 

 

Sausis 

Rugsėjis 

 

Rugsėjis   

 

 

Rugsėjis  

 

 

I ketvirtis 

 

 

 

 

Įstaigos 

taryboje 

 

Patvirtinta 

tarifikacija, 

etatų sąrašas 

Mokytojų 

taryboje 

 

Patvirtintas 

planas 

 

Įstaigos 
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atnaujinimas; 

 

Vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklių papildymas; 

 

pastatų,  statinių ir įrenginių 

priežiūros dokumentacijos 

atnaujinimas ir pildymas; 

 

Finansų kontrolė (atnaujinimas 

pagal pasikeitusius teisės 

aktus) 

Darbo taryba 

 

B. Šakalinienė 

Darbo taryba 

 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

 

 

B.Šakalinienė 

 

 

II ketvirtis 

  

 

Pagal 

reikalą 

 

 

I ketvirtis 

taryboje 

 

Įstaigos 

taryboje 

 

Direkciniame 

posėdyje 

 

 

Įstaigos 

taryboje 

  Informacinio lankstinuko apie 

įstaigoje vykdomą veiklą  

parengimas; 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė 

I pusmetis Įstaigos 

taryboje 

Reprezentacinio  filmuko 

sukūrimas. 

B. Šakalinienė II ketvirtis Mokytojų 

taryboje 

Medicininės priežiūros 

vykdymas: 

-  kaupti, atnaujinti vaikų 

sveikatos duomenų banką; 

-  tobulinti prevencinių 

priemonių planą vaikų 

sergamumui mažinti įstaigoje 

ir namuose; 

-  organizuoti vaikų maitinimą 

pagal vaikų mitybos higienos 

reikalavimus; 

-  organizuoti sveikatinančius 

užsiėmimus, vaikų taisyklingai 

laikysenai, plokščiapėdystės 

prevencijai 2 kartus savaitėje; 

- organizuoti mokymus 

darbuotojų medicininės ir 

sveikatos žinių patikrinimui; 

B. Šakalinienė 

Ž. Kozlova 

Pagal 

planą 

Duomenų 

bankas 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas (1 priedas). 

M.Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

Kūrybinių grupių veiklos 

koordinavimas. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

Atnaujinti sveikos gyvensenos 

programą ,,Sveikatos atžalėlės“ 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

Vykdyti Vaiko gerovės 

komisijos veiklą. 

B. Šakalinienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

 1.2. Tobulinti 

bendradarbia

vimo ryšius 

su 

socialiniais 

partneriais 

1.2.1. Aktyviai dalyvauti 

Respublikinės ikimokyklinių 

įstaigų darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“ 

veikloje. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 
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  1.2.2. Vykdyti tarptautinę 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programą ,,Zipio draugai“ 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

1.2.3. Bendradarbiauti  

įgyvendinant projektus su 

lopšeliais-darželiais 

,,Boružėlė“, ,,Žiogelis“, 

,,Žuvėdra“, mokykla-darželiu 

,,Saulutė“. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

1.2.4. Tęsti bendradarbiavimą 

su ,,Gilijos“ pradine mokykla, 

Sendvario  progimnazija, 

Vidūno  gimnazija. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

  1.2.5. Bendradarbiauti su vaikų 

poete Z.Gaižauskaite. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

1.2.6. Plėtoti bendradarbiavimą 

su PŠKC, KU TSI, KU, UPC. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

1.2.7. Vykdyti edukacinius 

projektus su Etnokultūros 

centru, Pinokio mokykla, 

P.Domšaičio meno galerija, 

Laikrodžių, Kalvystės 

muziejumi ir kt. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

1.2.8. Plėtoti bendradarbiavimą 

su J.Kačinsko muzikos 

mokykla, J.Karoso muzikos 

mokykla, A. Brako dailės 

mokykla, E.Balsio menų 

gimnazija. 

M. Kusienė Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje 

 1.3. Plėtoti 

vaikų 

saviraiškos ir 

užimtumo 

įvairovę bei 

gerosios 

patirties 

sklaidą 

1.3.9. Atviros veiklos: 

,,Pėdos sniege“ (pažinimo 

kompetencija). 

 

D. Lukoševičienė 

 

 

Vasaris  

 

 

Metodinėje 

taryboje 

,,Pagalvoju - pamąstau“ 

(pažinimo kompetencija). 

V. Kabanova 

 

Kovas  

 

Metodinėje 

taryboje 

,,Garsų mokymas ir 

įtvirtinimas“ (izoliuotų garsų 

mokymas panaudojant įvairias 

priemones ir metodus). 

J. Pabarčienė 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

 

,,Pražydo sodai...“ (pažinimo 

kompetencija). 

L. Simonavičienė 

 

Gegužė 

 

Metodinėje 

taryboje 

,,Krentančių rudens lapų šokis“ 

(meninė kompetencija). 

M.I. Monkevičienė Spalis    

 

Metodinėje 

taryboje 

,,Pirštukų žaidimai“ 

(komunikavimo kompetencija). 

G. Pašakinskienė Lapkritis  Metodinėje 

taryboje 

1.3.10. Teminės savaitės:    

,, Žaidžiu, sportuoju – augu 

stiprus ir sveikas“ (sporto 

E. Mineikienė 

 

Sausis  

 

Metodinėje 

taryboje 
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pramoga). 

,,Sveiki paukšteliai, sveiki 

sugrįžę“. 

 

D. Lukoševičienė 

 

Kovas  

 

Metodinėje 

taryboje 

Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ - ,, Man svarbus 

kitas – aš svarbus kitam“. 

 

B. Diržininkienė 

D. Jonaitienė 

 

 

Kovo  

20-30 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

 

,,O spalvotoji knygele, vesk 

mane į savo šalį“. 

 

 

B. Diržininkienė 

 

 

Balandis  

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

,, Mokausi būti saugus“.  

 

 

S. Nedzveckienė 

V. Kabanova 

 

Gegužė  

Rugsėjis  

 

Metodinėje 

taryboje 

 

,,Vaisių ir daržovių draugystė“. 

 

E. Mineikienė 

 

Spalis  

 

Metodinėje 

taryboje 

 

,,Gerumo ir gerų emocijų 

savaitė“. 

 

 

V. Veizbonienė 

D. Razminienė 

 

Lapkritis  

 

Metodinėje 

taryboje 

  1.3.11. Šventės, pramogos: 

,,Mirga šakelėm eglutė žalia, 

šiandien pabūk dar šalia“ 

 

 

J. Šiaulytytė 

B. Gabrėnienė 

N. Slušnienė 

 

Sausis  

 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

Vasario 16-oji „Kur pušynai 

tartum rūtos – Lietuva“. 

D. Margelienė 

D. Jonaitienė 

Vasaris  

 

Metodinėje 

taryboje 

Užgavėnių linksmybės 

„Lašininis, Kanapinis veja 

žiemą iš gimtinės“. 

 

Z. Žemgulienė 

A. Intienė 

 

Pagal 

kalendorių 

Metodinėje 

taryboje 

 

Kaziuko mugė „Išvažiavo 

diedas  su boba į turgų“. 

N. Venckūnienė 

D. Grūdienė 

Kovas  

 

Metodinėje 

taryboje 

„Gimtadienio diena – ji 

metuose viena“ (darželio 

gimtadienio renginiai). 

V. Kabanova 

V. Veizbonienė 

A. Stankaitienė 

Kovas  

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

Teatro dienų renginiai skirti 

2014 teatro metams „Vaikiško 

teatro pavasaris lyg sielos 

žadintojas“. 

Kūrybinė grupė 

„Korys“ 

 

Kovas  

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

„ Kur tu, Velykų bobute?“. 

 

B. Diržininkienė 

E. Mineikienė 

Balandis 

 

Metodinėje 

taryboje 

Koncertas skirtas šeimos 

metams „Mama, tėtis, aš 

gyvename darnia šeima“. 

R. Macijauskienė 

D. Lukoševičienė 

D. Margelienė 

Gegužė   

 

 

Metodinėje 

taryboje 
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„Skamba išleistuvių varpelis, 

kviečia mokyklon keliaut“. 

E. Mineikienė 

D. Jonaitienė 

Gegužė  

 

Metodinėje 

taryboje 

Rugsėjo 1-osios šventė „Šen 

visi į būrį, mes Klevelį turim“. 

 

R. Macijauskienė 

D. Razminienė 

S. Nedzveckienė 

Rugsėjis  

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

„Gaspadorius dėdė derlius – 

užaugino gerą derlių“. 

L. Simonavičienė 

G. Pašakinskienė 

Spalis  

 

Metodinėje 

taryboje 

Tradiciniai rudens vakarojimai 

„Kai susėsim kartu, gera bus 

visiems, smagu“. 

Grupių auklėtojos 

 

Lapkritis  

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

„Jau Kalėdos pasibeldė 

varpeliu“. 

Grupių auklėtojos Gruodis  

 

Metodinėje 

taryboje 

Adventinis vakarojimas 

bendruomenei „Kai ateina 

širdin vėl Kalėdos“. 

D. Jonaitienė 

G. Pašakinskienė 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

 

  1.3.12.Vykdyti  projektus:    

„Esu vėtrungių krašto vaikas“ . 

 

G. Pašakinskienė 

 

Balandis 

 

Metodinėje 

taryboje 

„Sveikos mitybos takeliu“. E. Mineikienė 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

Tęsiamas projektas 

„Rūšiuodamas  padedu žemei“ 

D. Grūdienė 

A. Intienė  

Per metus  Metodinėje 

taryboje 

    

  1.3.13. Tradiciniai renginiai su 

socialiniais partneriais: 

 

 

 

 

 

 

„Visus gyvulėlius sunku 

apsakyti...“ 

M.I. Monkevičienė Kovas  

 

Metodinėje 

taryboje 

„Su tėčiu po skėčiu...“ 

 

N. Venckūnienė  

 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

K.Donelaičio 300 metų 

jubiliejui skirtas renginys „Jau 

saulelė vėl atkopdama budina 

svietą“ 

N. Venckūnienė 

M.I. Monkevičienė 

Gegužė 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

 

Stebuklinga Joninių naktis 

„Kai skleidžiasi paparčio 

žiedas“ 

G. Pašakinskienė 

D. Lukoševičienė 

Birželis    Metodinėje 

taryboje 

  1.3.14. Dalyvauti metodinių 

būrelių veikloje mikrorajone, 

mieste 

B. Šakalinienė 

M. Kusienė  

Per metus Mokytojų 

taryboje 

  1.3.15. Rengti straipsnius 

spaudai, dalintis patirtimi 

įstaigoje, mieste, respublikoje 

M. Kusienė Per metus Mokytojų 

taryboje 

  1.3.16. Plėtoti kūrybinių grupių D. Jonaitienė Per metus Mokytojų 
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„Gamtos bičiuliai“, „Korys“, 

,,Sveikatos želmenėliai“ veiklą 

N. Venckūnienė taryboje 

 1.4.Vykdyti 

vadybinę ir 

metodinę 

pagalbą 

įstaigos 

pedagogams 

ir gerinti 

ugdymo 

proceso 

organizavimą 

1.4.1.Įstaigos  tarybos 

posėdžiai: 

 

 

 

 

 

 

2013 m. veiklos plano 

įgyvendinimo analizė. 2013 m. 

aplinkos, krepšelio ir spec. lėšų 

panaudojimas. Savivaldos 

institucijų ataskaita. 

2014 m. veiklos plano 

pristatymas. 

 

B. Šakalinienė 

D. Jonaitienė 

 

 

 

 

 

 

Sausis  

 

 

 

 

 

 

 

Protokolas  

 

 

 

 

 

 

 

Tarpusavio santykių efektyvūs 

tobulinimo būdai įstaigoje 

D. Jonaitienė 

 

Balandis 

 

Protokolas  

 

Įstaigos strategijos numatymas 

2015- 2017 metams. Įstaigos 

tarybos veiklos gairės 2015 m. 

Bendruomenės kultūra ir 

vertybės įstaigos gyvenime. 

B. Šakalinienė 

D. Jonaitienė  

J. Pabarčienė 

Lapkritis  Protokolas  

  1.4.2. Mokytojų tarybos 

posėdžiai:  

 

 

 

 

 

 

Pedagogų 2013 metų  veiklos 

analizė. Vaiko gerovės 

komisijos ataskaita. Kūrybinių 

grupių veiklos rezultatai. 2014 

m. veiklos plano pristatymas. 

B. Šakalinienė 

 

 

 

 

Sausis  

 

 

 

 

Protokolas 

 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) 

naujovės.  

D. Jonaitienė 

E. Mineikienė 

 

Balandis 

 

 

Protokolas 

 

 

Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams. Įstaigos prezentacija 

tėvams ir visuomenei. 

B. Šakalinienė 

 

 

Rugpjūtis 

 

 

Protokolas  

 

 

Vaiko pasiekimų vertinimo 

sistemos analizė. 2015 m. 

veiklos prioritetų svarstymas, 

tikslų, uždavinių numatymas.  

B. Šakalinienė  

 

Lapkritis    Protokolas     

  1.4.3. Metodinės tarybos 

posėdžiai: 

   

Trumpalaikių ir ilgalaikių 

projektų rašymo metodika. 

D. Margelienė 

D. Jonaitienė  

Vasaris  

 

Protokolas 

 

Šeimos ir auklėtojos 

bendradarbiavimas 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

dorinių jausmų ugdyme. 

A. Stankaitienė 

M.I. Monkevičienė 

 

Gegužė  

 

 

 

Protokolas  

 

 

 

Pedagogo vaidmuo ugdant 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

mąstymą 

V. Kabanova 

 

 

Spalis 

 

 

Protokolas 
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Auklėtojos sėkmė 

ikimokyklinio ugdymo turinio 

plėtojimui 

Įstaigos pedagogai Gruodis   Protokolas   

  1.4.4. Direkciniai posėdžiai:    

 Administracijos darbuotojų 

savivertė ir kaip ją kelti 

(informacinis pranešimas). 

Supažindinimas su 

dokumentacijos planu. Darbų 

pasiskirstymas tarp 

administracijos.  

B. Šakalinienė 

 

 

Vasaris   

 

 

Dokumentacijo

s planas 

 

Menas mylėti save 

(informacinis pranešimas). 

Planuojami įstaigos darbai 

vasaros metu. Projekto kaip 

atnaujinti įstaigos aplinką 

lauke pristatymas. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Ž. Kozlova  

 

 

Gegužė  

 

 

 

 

Protokolas  

 

 

Įstaigos prezentacija tėvams ir 

visuomenei (informacinis 

pranešimas). Pasiruošimas 

naujiems mokslo metams. 

Darbo sąlygų ir ugdymo 

aplinkos situacijos analizė. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Rugpjūtis 

 

  

Protokolas  

 

 

 

Vadovavimo psichologija 

(informacinis pranešimas). 

Įstaigos administracijos 

darbuotojų veiklos rezultatų 

analizė, problemos, jų 

sprendimo būdai. 

B. Šakalinienė Lapkritis  Protokolas  

  1.4.5. Atestacijos komisijos 

posėdžiai: 

 

 

 

 

 

 

2011-2013 m. pedagogų 

kvalifikacinių kategorijų kaitos 

analizė. Veiklos plano 

sudarymas su auklėtojomis 

D.Lukoševičiene ir 

D.Grūdiene, siekiant 

aukštesnės kvalifikacinės 

kategorijos. 

B. Šakalinienė 

 

 

 

 

 

 

Balandis 

 

 

 

 

 

 

Protokolas  

 

 

 

 

 

 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos 

komisijos narių ataskaita. 

Darbo plano 2015 m. 

svarstymas. Perspektyvinės 

atestacijos programos 2015-

2017 m. tvirtinimas. 

B. Šakalinienė Lapkritis   Protokolas  

  1.4.6. Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiai: 

   

Pirmo pusmečio veiklos B. Šakalinienė Sausis Protokolas  
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rezultatų ir iškilusių problemų 

aptarimas. 2014 m. Vaiko 

gerovės komisijos plano 

tvirtinimas. Vaikų su kalbos ir 

komunikacijos sutrikimais bei 

spec. poreikių vaikų sąrašo 

tvirtinimas. 

J. Pabarčienė 

Ugdytinių, mokomų pagal 

individualius ugdymo planus, 

rezultatų aptarimas ir 

rekomendacijų parengimas 

pedagogams. Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos 

aptarimas. 

B. Šakalinienė 

J. Pabarčienė 

M.Kusienė 

Balandis  Protokolas  

  Priešmokyklinių grupių vaikų,  

pažangos analizė.  „Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programos“ 

įgyvendinimo darželio grupėse 

aptarimas. 

B.Šakalinienė 

J.Pabarčienė 

Birželis  Protokolas  

Vaikų su spec. poreikiais 

identifikavimas bei jų 

siuntimas į PPT, Vaiko gerovės 

komisiją. Logopedinių pratybų 

tvarkaraščio tvirtinimas. Vaikų, 

specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių grupės ir poreikių 

lygio aptarimas. Vaikų sąrašų, 

kuriems reikalinga logopedo 

pagalba, tvirtinimas. 

B. Šakalinienė 

J. Pabarčienė 

Rugsėjis  Protokolas  

II-o pusmečio veiklos rezultatų 

aptarimas ir iškilusių problemų 

sprendimas. Išvadų apie 

ugdytinių raidą tikslinimas. 

2015 m. veiklos plano gairių 

numatymas. 

B. Šakalinienė Gruodis  Protokolas  

 1.5. Turtinti 

saugią, 

estetišką, 

funkcionalią 

ugdymo(si) 

aplinką 

1.5.1.Atlikti salės remontą 

(sienų ir lubų sutvarkymas ir 

dažymas, parketo 

atnaujinimas). 

J. Baužienė Liepa  Direkciniame 

posėdyje 

  1.5.2.Įsigyti naujų lavinamųjų 

priemonių žaidimams lauke. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

taryboje 

1.5.3.Apdirbti radiatorius 2 

lopšelio ir 4 darželio grupėse. 

J. Baužienė Birželis - 

liepa 

Direkciniame 

posėdyje 

1.5.4.Įsigyti 2 kompiuterius  su 

programine įranga auklėtojų 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

II ketvirtis Direkciniame 

pasitarime 
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darbui. 

1.5.5.Aprūpinti darželio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupes, ugdymo procesui 

reikalingomis priemonėmis. 

J. Baužienė 

M. Kusienė 

Pagal 

poreikį 

Mokyklos 

taryboje 

1.5.6.Aprūpinti įstaigą 

kanceliarinėmis prekėmis. 

J. Baužienė Pagal 

poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 

1.5.7.Pakeisti laiptinėse 

turėklus. 

J. Baužienė Liepa  Direkciniame  

posėdyje 

1.5.8.Įsigyti 2 uždaromas 

smėlio dėžes kieme. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

II ketvirtis Direkciniame 

posėdyje 

1.5.9. Įsigyti mėsos malimo 

mašiną ir plautuvę į virtuvę. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

  

1.5.9.Įsigyti 3 nerūdijančio 

plieno stalus, 2 kėdes į virtuvę 

ir 1 nerūdijančio plieno stovą. 

B. Šakalinienė 

J. Baužienė 

I ketvirtis Direkciniame 

posėdyje 

1.5.10.Surengti tradicinę 

pavasarinę akciją “Nešk daigelį 

į „Klevelį“. 

J. Baužienė Rugsėjis  Direkciniame 

posėdyje 

 

 

VI. VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO SĖKMĖS KRITERIJAI 

 

 14. Įgyvendinus veiklos planą, prognozuojami šie rezultatai: 

 14.1. 2014 metais pagerės ugdymo proceso organizavimo kokybė ir prieinamumas; 

 14.2. padidės vaikų saugumas, sustiprės sveikos mitybos, sveiko gyvenimo būdo įgūdžiai; 

 14.3. išaugs pedagogų gebančių taikyti IKT savo darbe skaičius; 

 14.4. sustiprės tėvų bendradarbiavimas, aktyviai tėvai dalyvaus įstaigos gyvenime, ugdymo 

procese.  

 

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 15.  Veiklos planui įgyvendinti planuojama skirti 694,1  tūkst. Lt savivaldybės biudžeto ir 544,1 

tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų. 

 16. Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų. Planuojama surinkti - 278,5 

tūkst. Lt įmokų už išlaikymą įstaigoje; 1,8 tūkst. Lt įmokų už patalpų nuoma;  3,0 tūkst. Lt tėvų 

paramos lėšų.  

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir ūkio reikalų 

vedėja. 

18. Priežiūrą vykdys direktorius. 

 19. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

_______________________________ 
 


