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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 
2023 m. sausio 26  d.  Nr. V-6 

Klaipėda 

Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. T2-165 ir 

atsižvelgdama į Įstaigos tarybos posėdžio 2023 m. sausio 17 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. 

V7-1): 

1. N u s t a t a u 2023 metų: 

                     1.1. prioritetą – užtikrinti veiksmingą švietimo pagalbos teikimą skirtingų poreikių 

vaikams, tobulinant ugdymo(si) procesą.  

 1.2.Tikslą - sudaryti sąlygas ugdyti ir gerinti ugdymo(si) proceso kokybę; 

1.2.1.uždavinius: 

1.2.1.1. kurti palankias aplinkas skirtingų poreikių vaikams; 

1.3. Tikslą – plėtoti ir gilinti pedagogų kompetencijas, stiprinti pedagogų motyvaciją, 

taikant šiuolaikiškas pedagogines praktikas ugdymo(si) procese; 

1.3.1. uždavinius: 

1.3.1.1. tobulinti ugdymo turinio planavimą, atsižvelgiant į vaikų poreikius ir 

gebėjimus; 

1.3.1.2. taikyti inovatyvius ugdymosi metodus, organizuojant ugdymo procesą; 

1.3.1.3. parengti Įstaigos švietimo pagalbos sistemą, užtikrinančią bendruomenės 

pasiruošimą įtraukiąjam ugdymui. 

  2. T v i r t i n u: 

  2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ 2022 metų veiklos programos 

įgyvendinimo ataskaitą (1 priedas); 

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

 

 

 

Direktorė      Jevgenija Zankina 
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         Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Bangelė“ (toliau – Įstaiga) 2022 m. nuosekliai bei kokybiškai 

buvo įgyvendinamos priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo ir kitos neformaliojo vaikų švietimo 

programos.2022-09-01 duomenimis Įstaigoje buvo suformuota 12 grupių, ugdyta 207 vaikų (2021 

m. – 218 vaikų), iš jų 34 ankstyvojo, 116 ikimokyklinio ir 57 priešmokyklinio amžiaus vaikai. 

Dirbo 30pedagogų, t. y. 28,56 etato (2021 m. – 28,69 etato), ir 30 nepedagoginių darbuotojų, t. y. 

25,5etato (2021 m. – 25,0 etato).  

             2022 metais Įstaigos veikla buvo organizuojama, vadovaujantis 2022–2024 m. strateginiu 

planu (toliau – Strateginis planas) ir 2022 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Įstaiga 

pasirinko prioritetinę veiklos kryptį: ugdymo paslaugų kokybės gerinimą įvairių gebėjimų vaikams, 

naudojant informacines komunikacines technologijas. Strateginiame ir Veiklos planuose buvo 

iškelti konkretūs veiklos tikslai, uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės, atsižvelgiant į laukiamus 

rezultatus.  

             Siekiant Strateginio plano tikslo – gerinti ugdymo(si) proceso kokybę, stiprinant 

bendruomenės narių lyderystės gebėjimus – buvo tobulinama visų Įstaigos veiklos sričių veikla, 

remiantis įsivertinimo rezultatais, stiprinamas švietimo pagalbos teikimas, sudarant sąlygas vaikų 

saviraiškai. Tikslui pasiekti buvo vykdomi trys Veiklos plano uždaviniai: 

–  įgyvendinant  pirmąjį uždavinį –  efektyvinti ugdymo procesą, sudarant sąlygas inovatyvių 

metodų taikymui. Buvo sudarytos sąlygos vaikų veiklos įvairovei, jų gebėjimų, interesų, saviraiškos 

poreikių tenkinimui. Įstaigoje įgyvendinamos 4 neformaliojo vaikų švietimo programos (sveikos 

gyvensenos, pažinimo-tyrinėjimo, bendravimo įgūdžių formavimo). Orientuojantis į novatorišką 

ugdymo turinį ir siekiant kiekvieno ugdytinio ugdymo(si) sėkmės, 2022 m. įgyvendinti ilgalaikiai 

tęstiniai tarptautiniai ir šalies projektai (,,Sveikatiada“, ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“, ,,Futboliukas“ 

ir kt.), sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 2020-2024 m. programa ,,Sveikatos perliukai“, 

ugdytinių socializacijai plėtoti (,,Zipio draugai“, ,,Kimochis“), prevencinės smurto ir patyčių 

programos. Buvo įgyvendinti - 1 tarptautinis,  23 respublikiniai, 17 miesto, 3 įstaigos, 14 grupinių 

projektų. Organizuota 16 teminių vaikų kūrybinės raiškos savaičių ir dienų, 66 pažintinės 

edukacinės išvykos, 20 tradicinių ir netradicinių renginių, 25 vaikų kūrybinių darbų parodos; 

dalyvauta 6socialinio solidarumo akcijose, 15 konkursų, 2 festivaliuose, viktorinose. Įstaiga 

dalyvavo miesto vaikų teatrinės raiškos festivaliuose: „Vaidinimų kraitelė 2022“,  Klaipėdos 

apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos akcijoje „Kalėdų eglučių kiemelis 2022“ , 

konkurse „Judriausias darželis“ –įstaiga užėmė II vietą, „Mano mėgstamiausias užkandis“, „Pietų 

kovos ringas“. Daug renginių mieste buvo skirta Klaipėdos miesto 770 metų sukakčiai. Ugdytiniai 

su pedagogais dalyvavo Šermukšnių alėjos sodinimo akcijoje, šventiniame renginyje ,,Klaipėda - 

mes tavo ateitis", projekte „770 smėlio gimtadienio tortų“. Iš viso 2022 m. organizuota 208 virtualių 

ir tiesioginių renginių (2021 m. -113 renginių), kuriuose dalyvavo 80 % ugdytinių ir 90% pedagogų. 

Švenčiant 35-ąjį įstaigos  gimtadienį ir taikant STEAM metodus, praplėstos veiklos: 

gamtamokslinės – projektai ,,Žalioji palangė“ ir ,,Gamta ir viskas apie ją“; inžinerinės savybės – 

projektas ,,Statau savo miestą“; technologiniai sprendimai – veikla ,,Interaktyvus pasaulis“; 

matematikos pasaulis – projektai „Skaičiuoju ir sportuoju“, „Rudenėlis atkeliavo. Ką galiu 

suskaičiuosiu ir išmatuosiu“, atsiskleidė meninė išraiška puošiant darželio teritoriją, tvorą, 

jubiliejinį tortą. Su tėvais sukurtos parodos: ,,Plukdyk laivelį Baltijos bangele“, „Mano mylimas 

darželis „Bangelė“ ir „Čia mano miestas – čia aš gyvenu“. Plėtoti įstaigos bendruomeniškumą 

padėjo mokytojų organizuotos STEAM veiklos: ,,Bangelės“ sagės“ , „Magiška lietuviška verba“, 

„Bangelės“ auksarankių mugė, vizualinės relaksacijos praktika „Kasdieninio streso mažinimas 

vaizduotės pagalba“ ir atsipalaidavimo užsiėmimuose „Vidinė ramybė“. Vyko glaudus mokytojų ir 

neformaliojo švietimo pedagogų bendradarbiavimas organizuojant renginius: „Velykinių zuikučių 

bėgynės“, „Vilties bėgimas“, ,,Gerosios žvaigždės bėgimas – padovanok senjorams Kalėdas 2022“,  

„Nykštukų bėgynės 2022 – pagauk Kalėdas“. Ypatingas dėmesys skirtas partnerystei su šeima: 
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teminė savaitė ,,Su gimtadieniu, darželi“, pramoga kūrybiniai darbai (teritorijos puošimas), („Mano 

mylimas darželis „Bangelė“), fotografijų parodos (,,Kas dirba ,,Bangelėje?“), bendros išvykos, 

sportinės pramogos (,,Piratų sala“), varžybos (kvadratas, regbi), pasirodymai („Margučių pievelė“, 

,,Mano šeima“ ,„Lik sveikas, darželi!“), akcijos („Vilties bėgimas“), iniciatyvos („Kepu, kepu 

blynus“, ,,Bangelės sausainiukuose- dideli jausmai”, „Kuo daugiau išgelbėto maisto“), vakaras su 

Kimočiais tėveliams  

           Įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Geriausiai pedagogų įvertintas Įstaigos valdymas (89%) 

ir vaiko ugdymas ir ugdymasis (82%). Buvo parengti ir/ar atnaujinti 14 (2021 m. - 6 dokumentų) 

Įstaigos planavimo ar veiklos reglamentavimo dokumentai, remiantis stebėsenos rezultatais. 

Vykdytos ES paramos programos: „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

     –  įgyvendinant antrąjį uždavinį – plėtoti kolegialų bendradarbiavimo ir bendravimo kultūrą, 

siekiant visapusiško vaikų ugdymo(si). Didelis dėmesys skirtas asmeniniam lyderystės, 

bendradarbiavimo ir nuolatinio mokymosi kultūros plėtojimui. Lyginant 2020 m. ir 2021 m. 

duomenis, stebėtas reikšmingai išaugęs darbuotojų aktyvumas tobulinant bendrąsias ir profesines 

kompetencijas, 100% pedagogų vykdė savo veiklos savianalizę. Sėkmingai įgyvendintas Įstaigos 

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas. Dalyvauta 55 (2021 m. – 51 ) kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose.  Vienam pedagogui vidutiniškai teko 12,0 kvalifikacijos kėlimo dienų (2020 - 2021 – 

10,6). 1 pedagogas įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją (mokytojo metodininko), 1 pedagogas 

įgijo ikimokyklinio ugdymo mokytojo specialybę, 5 Klaipėdos valstybinės Kolegijos ir 1 KU 

studentės atliko pedagoginę praktiką. Vykdyta mokytojų mentorystės veikla. Kvalifikaciją kėlė ir 

nepedagoginiai darbuotojai (vidutiniškai 1 kvalifikacijos kėlimo diena). 100%(28) pedagogų 

dalyvavo seminare ,,STEAM dalykų integravimas ugdant inovatorišką kartą“, 30% (8)–susipažino, 

kaip ugdyti vaikus žaidžiant?“, 2 pedagogės susipažino su ,, Kimochi“ programa, logopedė įgijo 

klinikinio logopedo kvalifikaciją,50% (15) pagilino ir sustiprino skaitmeninio raštingumo 

kompetenciją. Įgyti gebėjimai paskatino pedagogus kurti inovatyvias veiklas vaikams, pritaikyti 

Smart interaktyvios lentos programų galimybes ugdymo procese. Vykdytas kolegialus 

bendradarbiavimas: vestos  atviros veiklos(12) Įstaigos pedagogams (,,Smėlio pasaulis“, „Svečiuose 

Kimochiai“, „Pipiras – pasaulio karalius“, ,,Dažų vaivorykštė“, ,,Interaktyvus pasaulis“, 

,,Eksperimentų sala“, „Šoka kiškis, šoka lapė“, spektakliukas „Panama yra graži“), organizuoti 2 

metodiniai pasitarimai, įstaigos pedagogai (8) dalijosi gerąja patirtimi miesto ir šalies praktinėse-

teorinėse konferencijose(,,Atverk duris į mokslą“, ,,Pasakiški žaidimų labirintai“, ,,Pažinkime savo 

miestą – Klaipėdą“ , ,,Su gimtadienių, darželi“ , ,,Rankų lenkimo sporto šaka“ ,,,Matematinių 

gebėjimų ugdymas taikant STEAM elementus“). Klaipėdos rajono sveikatą stiprinančių ir aktyvių 

mokyklų forume „Fizinė sveikata – mokyklos planas A“ pedagogai pasidalino gerąją patirtimi; 

pristatytas stendinis pranėšimas tarptautinėje konferencijoje ,,STEAM galimybės fizinėje veikloje“ . 

Buvo organizuota metodinė  diena ,,STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ 

neformaliojo ugdymo pedagogams, dalinomės gerąja patirtimi ,,Sveikos mokyklos“ tinklalapyje (4 - 

,,Gera savijauta padeda mokytis, dirbti, bendrauti“, ,,Sveikatos idėjų skrynelė ant žaliosios 

palangės“, ,,Mokyklos bendruomenėms skirti sveikatos raštingumo instrumentai“ ,„Aktyvus poilsis 

mokykloje, po pamokų, atostogų metu. Kaip jį organizuoti?“ ). Pedagogai susipažino ir taiko 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rekomendacijas ,,Žaismė ir atradimai“ bei „Patirčių 

erdvės“. Parengti virtualios knygos -patirtis ,,Kimochis“, ,,Pažinkime savo miestą Klaipėdą“ 

.Plėtota tarpinstitucinio bendradarbiavimo kultūra. Aktyvus bendradarbiavimas su Klaipėdos 

lopšeliais-darželiais ,,Puriena“, „Želmenėlis“, „Versmė“, „Čiauškutė“, ,,Pušaitė“, ,,Klevelis“, 

Vilniaus ikimokyklinėmis įstaigomis ir kitais socialiniais partneriais padėjo įvykdyti sveikatos 

ugdymo projektus. 

–  įgyvendinant trečiąjį uždavinį – užtikrinti sistemingą ir veiksmingą pagalbą skirtingų poreikių 

vaikams – organizuota ir teikta specialioji pedagoginė pagalba atsižvelgiant į vaiko situaciją. 50% 

(14) pedagogų domėjosi ir  dalyvavo mokymuose apie pagalbos teikimą skirtingų poreikių vaikams. 

Logopedo pagalba teikta 32 vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.  Specialistų 

pagalba teikta 3 ugdytiniams su dideliais, 2  su vidutiniais ugdymo poreikiais ir 21 ugdytiniam su 
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nedideliais. 9 vaikams pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa, 3 ugdytiniams parengtas 

savirūpos planas. Ugdymo kokybės gerinimui įtakos  turėjo papildomų mokytojų padėjėjų pareigų 

(1,0 etatas) skyrimas didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems ugdytiniams (2021 m. buvo 

skirta 0,5 etato). 2022 m. organizuoti(14) Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, suteiktos  

konsultacijos ugdytinių tėvams (10), organizuotos 2 konsultacijos su Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba. 

Teiktas kokybiškas maitinimas 207 ugdytiniems: 44 šeimoms taikyta 50% mokesčio lengvata už 

vaikų maitinimą (2021 m. – 41), 13 ukrainiečių šeimoms ir 1 Lietuvos Respublikos šeimai – 100%  

mokesčio lengvata už vaikų maitinimą. Sveikatos problemų turintiems 4 vaikams pritaikytas 

maitinimas ir 2 vaikams vegetariškas maitinimas. 

- įgyvendinant Strateginio plano tikslą - gerinti ugdymo(si) proceso kokybę - buvo tikslingai 

panaudotos mokimo reikmėms finansuoti, savivaldybės ir paramos lėšos. Įsigytos naujos  

priemonės STEAM, informacinio mąstymo, kūrybiškumo ir kitoms vaikų kompetencijoms ugdyti 

(4,6 tūkst. Eur.).Sudarytos sąlygos inovatyviems ugdymo(si) sprendimams. Informacinėms 

technologijoms išleista 11,0 tūkst. Eurų: įsigytas interaktyvus ekranas, 2  kompiuteriai, 3 planšetės, 

kopijavimo aparatas, spausdintuvas, licencijos kompiuteriams, projektorius. Buvo pakeista grindų 

danga koridoriuose ir dvejuose miegamuosiuose už 9,4 tūkst. Eur.; atnaujinta lauko teritorija 

(krūmų rovimas, sklypo erdvių performavimas) už 12,0 tūks. Eur., 4 smėlio dėžės už 2,3 tūkst. Eur., 

įsigyta lauko pavėsinė už 569,9 Eur.; sumontuotas kondicionierius muzikos salėje už 1,4 tūkst. Eur. 

Įsigytos  24 lovytės, stalas, 2 spintelės, 14 suoliukų (viso 4,3 tūkst. Eur.), pagamintas informacinis 

stendas už 1,9 tūkst. Eur.  

2022 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 

Finansavimo 

šaltinis 

Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(%) 

Savivaldybės 

biudžetas 

(SB) 

590,3 554,93 94,0 Įskaičiuotos 

nemokamo 

maitinimo 

paslaugų lėšos; 

nepanaudotas DU 

dėl esamu laisvų 

pareigybių (3) 

Specialioji 

tikslinė 

dotacija (VB) 

399,7 394,8 98,8 Įskaičiuotos 

nemokamo 

maitinimo 

paslaugų lėšos; 

nepanaudotas DU 

dėl esamu laisvų 

pareigybių (3) 

Įstaigos 

gautos 

pajamos 

(surinkta 

pajamų SP), iš 

jų: 

107 110,7 103,4 Tėvų įmokų lėšos 

Pajamų 

išlaidos (SP) 

107 96,75 90,4 Tėvų įmokų lėšos 

Projektų 

finansavimas 

(ES; VB;SB) 

    

Kitos lėšos 11,4 11,4 100  
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(parama 1,2 % 

GPM ir kt.) 

Iš viso     

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 

finansavimo šaltinius) 2022 m. sausio 1 d.  

0,66 Paslaugų tiekėjai 

(UAB „Telia“, 

UAB ,,Rasa‘‘, 

UAB ,,EIT 

sprendimai‘‘  ir 

UAB ,,Gelsva‘‘), 

sąskaitas už 

gruodžio mėnesį 

išrašo tik kito 

mėnesio (sausio) 

pradžioje. 

Sąskaitos už 

maistą 

 pateiktos 

paskutinėmis 

metų dienomis. 

2022 m. Įstaigoje veiklą kontroliuojančios institucijos vykdė 3 patikrinimus: Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos departamento  (2022-02-02 aktas 

Nr.(3-12 15.3.2 Mr)PP-305, Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba (2022-02-24 aktas Nr. 

37VMĮP-1156), Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius (2022-07-13 Nr. 

ŠV2-2). Šių institucijų aktuose nurodyti trūkumai pašalinti (pateiktos įvykdymo ataskaitos), dėl 

atskirų priemonių buvo sudaryti trūkumų šalinimo planai, kurie iki 2022-12-31 sėkmingai įvykdyti. 

2022 m. Įstaigoje liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: 

pasenusi apšvietimo sistema grupėse, grindų dangos pakeitimas, laiptinių remontas, kanalizacijos 

vamzdynų keitimas, lauko sienų apšiltinimas, lauko įrengimų trūkumas žaidimų aikštelėse. Teikta 

paraiška į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, dėl remonto darbų poreikio (2022-05-

28Nr. ESI-01). 

Planuodama 2023 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių veiklos prioritetų: užtikrinti 

veiksmingą švietimo pagalbos teikimą skirtingų poreikių vaikams, tobulinant ugdymo(si) procesą 

bei profesinės pedagogų kompetencijos. 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ 

2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

1. Tikslas.Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerintiugdymo proceso kokybę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdy

mo 

termina

s 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas 

1.1. strateginio plano 2023-2025 m. 

koregavimas 

 

J. Zankina, 

darbo grupė 

11 Įstaigos taryboje 

1.2. įstaigos veiklos planas 2023 m.  J. Zankina, 

L.Siautilienė 

01 Įstaigos, mokytojų 

taryboje 

1.3 ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių ilgalaikių veiklos planų 

L.Siautilienė 09, 

01 

Įstaigos, mokytojų 

taryboje 
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parengimas 

1.4. įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų rengimas, vertinimas, 

koregavimas, atnaujinimas 

J. Zankina, 

 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos, Darbo 

taryboje 

1.5. įstaigos tinklapio duomenų atnaujinimas L. Siautilienė 

M. Burbienė 

 

Per 

metus 

Įstaigos taryboje 

1.6. statistinių ataskaitų rengimas J. Zankina 

 

Pagal 

planą 

Administraciniame 

posėdyje 

1.7 Įstaigos vidaus kontrolės politikos 

atnaujinimas 

J. Zankina 

 

Pagal 

planą 

Įstaigos taryboje 

1.8. lėšų sąmatų ir ataskaitų rengimas J. Zankina 

I. Čalyševa 

Pagal 

planą 

Administraciniame 

posėdyje 

1.9. pedagogų registro duomenų 

atnaujinimas 

L. Siautilienė 

M. Burbienė 

 

visus 

metus 

Administraciniame 

posėdyje 

1.10. mokinių registro duomenų atnaujinimas M. Burbienė 

 

visus 

metus 

Administraciniame 

posėdyje 

1.11. korupcijos prevencijos ir kontrolės 

komisijos veiklos plano atnaujinimas 

L. Siautilienė 

 

01 Mokyklos taryboje, 

Administraciniame 

posėdyje 

1.12. įstaigos ekstremalių situacijų valdymo 

plano atnaujinimas 

J. Jurevičienė 

 

Pagal 

planą 

Administraciniame 

posėdyje 

1.13. priešgaisrinės saugos instrukcijų 

atnaujinimas 

J. Jurevičienė Pagal 

poreikį 

Administraciniame 

posėdyje 

1.14. viešųjų pirkimai J. Jurevičienė 

 

Pagal 

planą 

Administraciniame 

posėdyje 

1.15 statinio techninės priežiūros plano  

koregavimas 

J. Zankina 

J. Jurevičienė 

 

 

05 Administraciniame 

posėdyje 

1.16. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių komplektavimas 

J. Zankina 

 

09 Mokytojų taryboje 

 sporto, muzikos salių, lietuvių kalbos, 

žaidimų ir eksperimentų kambarėlių 

užimtumo tvarkaraščių rengimas 

L. Siautilienė 09 Metodinėje 

taryboje 

1.17. vykdyti dokumentų tvarkymą, apskaitą 

ir saugojimą 

M.Burbienė 01-12 Administraciniame 

posėdyje 

1.18. įstaigos turto metinės inventorizacijos 

atlikimas 

I. Čalyševa 12 Administraciniame 

posėdyje 

1.19 vidaus audito vykdymas, išvadų 

apibendrinimas, pristatymas 

bendruomenei 

VAK 11 Mokytojų taryboje 

Administraciniame 

posėdyje 

1.20. vaikų maitinimo organizavimas J. Zankina, 

T.Nižnikovskaja 

Visus 

metus 

Įstaigos taryboje 

1.20.1. vykdyti ES programą „Pienas vaikams“ J. Vasiljeva Visus 

metus 

Administraciniame 

posėdyje 

1.20.2. vykdyti ES programą  „Vaisių 

vartojimo skatinimas švietimo įstaigoje“  

J. Vasiljeva Visus 

metus 

Administraciniame 

posėdyje 

1.20.3. vidinio RVASVT sistemos audito 

organizavimas 

J. Jurevičienė 01-12 Administraciniame 

posėdyje 
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1.20.4. vaikų maitinimui lengvatų taikymas, 

nemokamo maitinimo priešmokyklinėse 

grupėse organizavimas, atskirų 

valgiaraščių ruošimas 

J. Zankina, 

T. Nižnikovskaja 

01-12 Administraciniame 

posėdyje 

1.21. materialinės bazės gerinimas J. Zankina 

 

Pagal 

planą 

Mokytojų taryboje 

Įstaigos taryboje 

1.21.1. ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

įsigijimas(kompiuteris, lauko įrengimai)  

J. Jurevičienė II, III 

ketvirty

je 

Administraciniame 

posėdyje 

1.21.2. kanceliarinių, ugdymo, statybinių, 

ūkinių ,higieninių prekių įsigijimas 

J. Jurevičienė 

L.Siautilienė 

 

 

II 

ketvirty

je 

Administraciniame 

posėdyje 

1.21.3. vidaus patalpų remonto darbų 

organizavimas (2 laiptinių, stogo, sporto 

aikštelės įrengimas) 

J. Jurevičienė II, III 

ketvirty

je 

Administraciniame 

posėdyje 

1.22. darbuotojų metinės veiklos vertinimas, 

2023 m. veiklos užduočių numatymas 

J. Zankina 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Administraciniame 

posėdyje 

1.23. žinių tobulinimo seminarų 

organizavimas 

J. Zankina 

 

01-12 Administraciniame 

posėdyje 

1.24. saugos darbe užtikrinimas (darbuotojų 

sveikatos patikros kontrolė, 

instruktavimas saugos klausimais, 

gaisrinės civilinės darbų saugos 

mokymo programos vykdymas)  

J. Zankina 

J. Jurevičienė, 

T.Nižnikovskaja 

 

01-12 Administraciniame 

posėdyje 

1.25. nepedagoginio personalo veiklos 

stebėsenos organizavimas 

J. Zankina 

J. Jurevičienė, 

 

nuolat Administraciniame 

posėdyje 

1.26. pedagogų veiklos stebėsenos 

organizavimas 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

Pagal 

planą 

Mokytojų taryboje 

 

2. Tikslas. Plėtoti ir gilinti pedagogų kompetencijas, stiprinti pedagogų motyvaciją, taikant 

šiuolaikiškas pedagogines praktikas ugdymo(si) procese 

2. Ugdymo proceso organizavimas 

2.1 lopšelio-darželio ,,Bangelė“ 

ikimokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimas 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

2023 

m. 

Mokytojų taryboje 

2.2. įgyvendinant atnaujintą  ,,Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo(si) programą“ 

taikyti ,,Patirčių erdvės“ 

rekomendacijas projektinei veiklai 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

2023 

m. 

Mokytojų taryboje 

2.3. neformaliojo vaikų švietimo ugdymo 

programų atnaujinimas ir 

įgyvendinimas 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.4. tobulinti ugdymo procesą naudojant 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 
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pasiekimų aprašą“ 

2.5. tobulinti ugdymo procesą, naudojant 

rekomendacijas ,,Žeismė ir atradimai“ 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.6. taikyti tarptautinę programą „Zipio 

draugai“ 

V.Paulauskienė 01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.7. taikyti socialinių-emocinių įgūdžių 

ugdymo programą „Kimočiai“ 

 

G.Stonkienė 01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.8. vykdyti žalingų įpročių prevenciją L.Siautilienė, 

T. Nižnikovskaja 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.9. kvalifikacijos tobulinimo programos 

parengimas 

L.Siautilienė 01 Metodinėje 

taryboje 

2.10. tobulinti ir plėtoti darbo įgūdžius 

sistemoje „Mūsų darželis“ 

J.Zankina, 

L.Siautilienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.11. kūrybinių ir darbo grupių veikla 

 

J.Zankina, 

L.Siautilienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

2.12. glaudus mokytojų ir neformaliojo 

ugdymo  mokytojų bendradarbiavimo 

įtaka vaiko sėkmei 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

3. Tikslingai organizuoti metodinę veiklą 

3.1. organizuoti metodinius pasitarimus L.Siautilienė 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

3.1.1. ugdymo turinio planavimas – raktas į 

sėkmingą ir kokybišką ugdymo(si) 

procesą  

L.Siautilienė 

 

 

03 Metodinėje 

taryboje 

3.1.2. mokytojo gebėjimas reflektuoti savo 

veiklą tai įrankis bendravimui ir 

profesiniam tobulėjimui  

 

L.Siautilienė 

 

 

05 Metodinėje 

taryboje 

3.1.3. mokytojo vaidmuo įtraukiąjame 

ugdyme 

L.Siautilienė 

 

10 Metodinėje 

taryboje 

3.2. pedagoginės patirties sklaida, 
pranešimai 

L.Siautilienė 

 

 Mokytojų taryboje 

3.2.1. skaitmeninių technologijų taikymo 

galimybės priešmokyklinėje grupėje: 

patirtys ir atradimai 

A.Morozova 02 Metodinėje 

taryboje 

3.2.2. kalbinės raiškos pratimų taikymas 

meninės veiklos 

J.Kadagienė 05 Metodinėje 

taryboje 

3.2.3. raidos sutrikimų turinčių vaikų 

žaidybinės veiklos ypatumai 

M. Cybulskaja 10 Metodinėje 

taryboje 

3.2.4. pranešimas „Chemija virtuvėje: 

krakmolo paslaptis“ 

I. Smirnova 03 Metodinėje 

taryboje 

3.2.5. projektų pristatymas L.Siautilienė, 

pedagogai 

Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

3.2.6. organizuoti metodinės dienas L.Siautilienė, 

pedagogai 

Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 



9 

 

4. Kolegialus pedagogų mokymas(is), organizuojant atviras veiklas. 

4.1. atvira veikla  „Vilko Pilko istorija Z. Jakovleva 

E.Tiškienė 

02 Metodinėje 

taryboje 

4.2. atvira veikla „Kiškio gimtadienio 

šventė“ 

N. Fediukina 

E.Tiškienė 

04 Metodinėje 

taryboje 

 4.3. atvira veikla ,,Per lengvumą ir 

efektyvumą. Naujas, originalus, 

praktinis darbo su ugdytiniais fizinio 

ugdymo metodas‘‘. 

L.Šlymienė 

 

03 Metodinėje 

taryboje 

4.4. atvira veikla „Lego – padėjėjas 

ugdyme“ 

A.Morozova 

 

04 Metodinėje 

taryboje 

4.5. kūrybinė veikla pedagogams „Nekaltas 

piešimas“ 

O.Jakovleva 05 Metodinėje 

taryboje 

4.6. atvira veikla ,,Vaiko pažinimo ir 

atradimų pasaulis, taikant projektinio 

darbo metodus‘‘ 

A.Vainer 

A.Morozova 

10 Metodinėje 

taryboje 

4.7. atvira veikla „Žaidžiame žodeliais“ I.Vindigienė 11 Metodinėje 

taryboje 

4.8. atvira veikla „Šv. Cecilija – muzikos 

globėja“ 

J.Kadagienė 11 Metodinėje 

taryboje 

4.9. metodinė diena miesto pedagogams 

,,Per lengvumą ir efektyvumą. Naujas, 

originalus, praktinis darbo su 

ugdytiniais fizinio ugdymo metodas‘‘. 

,,Inovatyvus fizinio  ugdymo metodai  : 

programavimas,  "Tabata" ir..‘‘. 

L. Šlymienė 03 Metodinėje 

taryboje 

5. mokymasis su kitais ir iš kitų    

5.1. atviros veiklos „Kriaukliukų“ ir ,,Jūros 

akmenėlių‘‘ grupėse 

 

A. Mikalauskytė 

G. Mažrimaitė 

V. O.lberkytė 

I.Vindigienė 

 

02 Metodinėje 

taryboje 

5.2. atviros veiklos „Delfinukų“ ir 

,,Pingvinukų‘‘ grupėse 

J. Žuklienė 

I. Mikulskienė 

U. Adomavičiūtė 

03 Metodinėje 

taryboje 

5.3. atviros veiklos „Jūros žvaigždžių“ ir 

,,Jūros arkliukų‘‘ grupėse 

Z. Jakovleva 

A. Kniagnickaja 

Y. Mozheyko 

N. Fediukina 

03 Metodinėje 

taryboje 

5.4. atviros veiklos „Lašelių“ ir ,,Ruoniukų‘‘ 

grupėse 

I. Smirnova 

O. Jakovleva 

J.Verchaturova 

04 Metodinėje 

taryboje 

5.5. atviros veiklos „Perliukų“, ,,Gintarėlių‘‘ 

grupėse 

G. Stonkienė 

V. Paulauskienė 

R. Šilinskytė 

04 Metodinėje 

taryboje 

6. Organizuoti vaikų saviraiškos skatinimo priemones įstaigoje, mieste, respublikoje, 

tarptautinėse švietimo veiklose 

6.1. dalyvauti miesto vaikų edukaciniuose 

kultūriniuose renginiuose 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

6.2. dalyvauti vaikų piešinių parodose Pedagogai 01-12 Metodinėje 

taryboje 
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6.3. vaikų kūrybinių darbelių parodėlės   

„Ruoniuko“ bibliotekoje 

Pedagogai 01 - 12 Metodinėje 

taryboje 

6.4. pilietiškumo akcija „Laisvi mylėti“  A.Vainer, 

A.Morozova 

02 Metodinėje 

taryboje 

6.5. gerumo akcija „Klaipėdieti – 

nusišypsok“ 

G.Stonkienė 02 Metodinėje 

taryboje 

6.6. vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano 

gimtas miestas – Klaipėda“ 

I.Mikulskienė 02 Metodinėje 

taryboje 

6.7. iniciatyva „Inkilų gyventojai“ L.Siautilienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

6.8. gerumo iniciatyva-akcija „Velykinė 

mugė“  

O.Jakovleva, 

A.Morozova 

03-04 Metodinėje 

taryboje 

6.9. koncertas ,,Vaikystės pasakų taku‘‘, 

skirto Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos 100-mečiui paminėti  

J.Kadagienė, 

S.Volosevič‘ 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

6.10. Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato konkursas „2022 

m. saugiausia ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga“  

L. Šlymienė 

,,Perliukų‘‘ gr. 

04 Metodinėje 

taryboje 

6.11. vaikų kūrybinių darbų parodėlė „Bičių 

šeimynėlė“ 

V.Olberkytė 05 Metodinėje 

taryboje 

6.12. dalyvauti vaikų kūrybos festivalyje 

„Vaidinimų kraitelė“ 

V.Paulauskienė, 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič 

05 Metodinėje 

taryboje 

6.13. dalyvauti sporto šventėje prie jūros „Su 

vaikyste ant bangos“ 

L.Šlymienė 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

6.14. dalyvauti Klaipėdos miesto 

ikimokyklinių įstaigų renginyje, 

skirtame paminėti Tarptautinę vaikų 

gynimo dieną 

J.Kadagienė 

S. Volosevič 

pedagogai 

06 Metodinėje 

taryboje 

6.15. Dalyvauti I. Simonaitytės bibliotekos 

iniciatyvoje, akcijoje „Kalėdų eglučių 

kiemelis 2023“ 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

7.  Organizuoti tradicinius ir netradicinius renginius 

7.1. atsisveikinimo su eglute popietė „Trys 

karaliai“ 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

01 Metodinėje 

taryboje 

7.2. dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje  

„Atmintis gyva, nes liudija“ 

J.Kadagienė, 

bendruomenė 

01 Metodinėje 

taryboje 

7.3. vasario 16-ąjai skirtas renginys „Aš 

tikrai myliu Lietuvą“ 

J.Kadagienė, 

pedagogai 

02 Metodinėje 

taryboje 

7.4. Užgavėnių pramoga „Žiema, žiema bėk 

iš kiemo...“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič 

02 Metodinėje 

taryboje 

7.5. šventinis renginys „Vėliavėlės spalvos“  

Kovo 11 d. paminėti  

J.Kadagienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

7.6. velykinė pramoga  „Riedėkit, 

margučiai!“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič, 

pedagogai 

04 Metodinėje 

taryboje 

7.7. popietės mamytėms ir močiutėms  

„Gražiausius žodelius  gėles mamytei 

skiriu“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič, 

pedagogai 

04 Metodinėje 

taryboje 

7.8. šventiniai rytmečiai priešmokyklinėse J.Kadagienė, 05 Metodinėje 
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grupėse „Lik sveikas, darželi!“ S.Volosevič, 

pedagogai 

taryboje 

7.9. atsisveikinimo su grupe popietės „Jūros 

žvaigždės“, „Delfinukų“ ir gr.  

 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič, 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

7.10. Mokslo metų pradžios renginys 

„Rugsėjo 1-oji“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič,L. 

Šlymienė, 

pedagogai 

09 Metodinėje 

taryboje 

7.11. rudens vakarojimai „Rudens gėrybių 

kraitelė“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

09-10 Metodinėje 

taryboje 

7.12. Adventinio laikotarpio projektas 

„Advento rytmetys“ 

Meninio ugdymo 

mokytojos, 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

7.13. kalėdinės  popietės ,,Jau skamba Kalėdų 

varpeliai“ 

J.Kadagienė, 

S.Volosevič,  

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

8. Organizuoti temines savaites, dienas, siekiant puoselėti pozityvią emocinę aplinką 

8.1. žiemos linksmybių diena L.Šlymienė 01-02 Metodinėje 

taryboje 

8.2. Klaipėdos krašto prijungimo prie 

Lietuvos 100-metis (bendruomenei) 

O.Jakovleva 02.23 Metodinėje 

taryboje 

8.3. tarptautinė miego diena L.Šlymienė 03 Metodinėje 

taryboje 

8.4. eksperimentų diena ,,Vandens pasaulis“ L.Siautilienė, 

pedagogai 

03 Metodinėje 

taryboje 

8.5. teminė savaitė „Grįžta paukščiai 

čiulbonėliai“ 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

03-04 Metodinėje 

taryboje 

8.6. „Velykinių zuikučių bėgynės“ L.Šlymienė, 

G.Stonkienė, 

I.Stupelė 

04 Metodinėje 

taryboje 

8.7. bičių darbininkių diena V. Olberkytė 04 Metodinėje 

taryboje 

8.8. sveikatos savaitė L.Siautilienė, 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

8.9. patiriminė diena ,,Kupole rože. Joninės“ J.Kadagienė, 

pedagogai 

06 Metodinėje 

taryboje  

8.10. patiriminė diena „Žolinė“ L.Siautilienė, 

pedagogai 

08 Metodinėje 

taryboje 

8.11. ekologinė savaitė L.Siautilienė, 

pedagogai 

09 Metodinėje 

taryboje 

8.12. „Eismo taisykles žinosi – nieko kelyje 

nebijosi!“ 

 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

09 Metodinėje 

taryboje 

8.13. muzikos diena „Muzika sujungia mus“ J.Kadagienė, 10 Metodinėje 

taryboje  

8.14. „Nykštukų bėgynės 2023. Pagauk 

Kalėdas“ 

L.Šlymienė, 

Y.Mozheyko 

pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

9. vykdyti projektinę veiklą: 
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9.1. organizuoti, dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto projektuose: 

9.1.1. respublikiniame projekte "Lietuvos 

mažųjų žaidynės" 

L.Šlymienė 

pedagogai 

 

02-05 Metodinėje 

taryboje 

9.1.2. respublikiniame šventiniame projekte 

„700 žingsnelių Vilniui“ 

 

L.Šlymienė 

pedagogai 
 

01 Metodinėje 

taryboje 

9.1.3. projektas „Susipažinkite su sporto 

šakomis“ 

L.Šlymienė 

pedagogai 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

9.1.4. respublikiniame projekte „Futboliukas“ L.Šlymienė 

A. Mikalauskytė 

 

2022.09

-

2023.05 

Metodinėje 

taryboje 

9.1.5. dalyvauti projekte „Sveikatiada“ L.Šlymienė, 

L.Siautilienė 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

9.1.6. dalyvauti sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo „Sveika mokykla“ „Aktyvi 

mokykla“ renginiuose, iniciatyvose, 

akcijose 

J. Zankina, 

L.Siautilienė, 

L.Šlymienė, 

T.Nižnikovskaja 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

9.1.7. Organizuoti tarptautinį kalėdinį bėgimą 

„Nykštukų bėgynės 2023. Pagauk 

Kalėdas“ 

L.Šlymienė 

Y.Mozheyko 

 

12 Metodinėje 

taryboje 

9.2. organizuoti, dalyvauti įstaigos projektuose: 

9.2.1. projektas „Etnokultūrinių elementų 

taikymo galimybės, ugdant vaiko  

komunikavimo ir kūrybiškumo 

kompetencijas‘‘ 

J.Kadagienė, 

V.Paulauskienė, 

R.Šilinskytė 

02-11 Metodinėje 

taryboje 

9.2.2. projektas „Gaidys ir spalvos“ I.Smirnova,  

M.Cybulskaja 

N.Fediukina, 

A.Kniagnickaja 

01-03 Metodinėje 

taryboje 

9.2.3. projektas „Užgavėnių tradicijos lietuvių 

ir rusų tautosakoje“ 

A.Vainer, 

A.Morozova. 

E.Tiškienė 

02 Metodinėje 

taryboje 

9.2.4. projektas „Ko mus moko olimpinės 

žaidynės‘‘ 

A.Vainer, 

A.Morozova, 

L.Šlymienė 

02 Metodinėje 

taryboje 

9.2.5. pažintinės tiriamosios veiklos projektas 

„Aš klaipėdietis“ 

I.Mikulskienė, 

U.Adomavičiūtė 

 

03-05 Metodinėje 

taryboje 

9.2.6. projektas „Pažink Klaipėdą po atviru 

dangumi“ 

Y.Mozheyko, 

Z.Jakovleva 

 

03-04 Metodinėje 

taryboje 

9.2.7. projektas ,,Žodis, kalba-visada šalia“ 

 

G.Stonkienė, 

I.Stupelė 

03 Metodinėje 

taryboje 

9.2.8. projektas „Aš pats“ O.Jakovleva, 

J.Verchaturova 

 

04 Metodinėje 

taryboje 

9.2.9. projektas „Duzgė sode darbščios bitės, 

nešė saldų medų“ 

V.Olberkytė, 

G.Mažrimaitė 

04-05 Metodinėje 

taryboje 

9.2.10. projektas „Spalvota nuotaika“ I.VSmirnova 04-05 Metodinėje 
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taryboje 

9.2.11. projektas „Vandenėlio smagumėlis“ I.Vindigienė 04 Metodinėje 

taryboje 

9.2.12. projektas „Miklūs piršteliai, graži 

kalbelė“ 

I.Vindigienė 09-12 Metodinėje 

taryboje 

9.2.13. projektinė veikla „Vaikai – spalvų 

draugai“ 

I.Mikulskienė, 

U.Adomavičiūtė 

11 Metodinėje 

taryboje 

9.2.14. projektas „Draugystė širdelėje plazda“ V.Olberkytė, 

G.Mažrimaitė 

11 Metodinėje 

taryboje 

10. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: 

10.1. Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis „Puriena“, „Klevelis“, 

„Versmė“, „Pušaitė“, „Švyturėlis“ 

L.Siautilienė 

 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

10.2. Klaipėdos m. mokyklomis: „Gilijos“ 

pradine mokykla, J. Kačinsko muzikos 

mokykla, progimnazijomis M.Gorkio, 

„Santarvės“ 

L.Siautilienė 

 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

10.3. mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis (KU, KU TSI, Klaipėdos 

valstybine kolegija, Klaipėdos miesto 

PŠKC) 

L.Siautilienė 

 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

10.4. kitomis įstaigomis ir organizacijomis: 

Klaipėdos m. visuomenės sveikatos 

biuru, Klaipėdos pedagogine 

psichologine tarnyba, vaikų teisių 

apsaugos tarnyba 

L.Siautilienė 

 

Per 

metus  

Metodinėje 

taryboje 

10.5. „Bangelė ir Klevelis – futbolo draugai“ L.Šlymienė, 

pedagogai 

01-05 Metodinėje 

taryboje 

10.6. viktorina „Ar pažįsti savo šalį?“  V.Paulauskienė, 

R.Šilinskytė 

03 Metodinėje 

taryboje 

10.7. projektas „Aš ir tu-kartu“ kartu su l/d 

„Puriena“ 

J.Žuklienė, 

V.Stauskienė 

03-05 Metodinėje 

taryboje 

10.8. „Sveikuoliški saldainiai“ bendruomenei 

(Visuomenės sveikatos biuras) 

T. Nižnikovskaja 03 Metodinėje 

taryboje 

10.9. projektas „Skaitmeninio metodo 

panaudojimas vaikų fizinėje veikloje“ 

L.Šlymienė, 

nefor. švietimo 

pedagogai 

10-11 Metodinėje 

taryboje 

10.1. Vykdyti bendradarbiavimą tarp grupių 

10.1.1. projektas „Paukščiai“ ,,Jūros žvaigždės“ 

su  „Žuvelių“ gr. 

Y.Mozheyko, 

Z.Jakovleva, 

A.Morozova 

03-04 Metodinėje 

taryboje 

10.1.2. šventinė pramoga ,,Pasveikinkime 

Vilnių‘‘,,Gintarėlių‘‘gr. ir ,,Žuvelių‘‘ 

gr. 

pedagogai 02.14 Metodinėje 

taryboje 

10.1.3. velykinė pramogėlė „Margučių 

marginimas“  „Delfinukų“ ir 

“Pingvinukų“ gr. 

I.Mikulskienė, 

J.Žuklienė 

04 Metodinėje 

taryboje 

10.1.4. projektinė veikla „Mus moko Klaipėdos 

muziejai“ – „Gintarėlių“ ir „Perliukų“ 

gr. 

V.Paulauskienė, 

R.Šilinskytė, 

G.Stonkienė, 

I.Stupelė 

05 Metodinėje 

taryboje 



14 

 

10.1.5. žygis į Smiltynę su „Žuvelių“; 

„Perliukų“ ir „Gintarėlių“ grupėmis 

L.Šlymienė 

pedagogai 

05 Metodinėje 

taryboje 

10.1.6. viktorina „Klaipėdietis aš esu“  

„Jūros žvaigždės“ ir „Delfinukų“ gr. 

I.Mikulskienė, 

U.Adomavičiūtė, 

Y.Mozheyko, 

Z.Jakovleva 

05 Metodinėje 

taryboje 

10.1.7. projektas – iniciatyva „Draugystė 

širdelėje plazda“ 

G.Mažrimaitė, 

V.Olberkytė, 

A.Mikalauskytė 

11 Metodinėje 

taryboje 

11. Išvykų, edukacinių veiklų organizavimas 

11.1. P.Domšaičio galerijoje 

organizuojamuose edukacinėse 

programose 

Pedagogai Pagal 

tematik

ą 

Metodinėje 

taryboje 

11.2. „Ruoniuko“ bibliotekoje rengiamose 

parodose, užsiėmimuose 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

11.3. Lietuvos Jūrų muziejaus 

organizuojamose edukacinėse veiklose 

L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

01-12 

 

Metodinėje 

taryboje  

11.4. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

11.5. Laikrodžių muziejuje rengiamose 

programose  

L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

11.6. KU botanikos sodas L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

10 Metodinėje 

taryboje 

11.7. Klaipėdos zoologijos sodas „Mini Zoo“ L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

11.8. priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, 

policija, medicinos pagalbos tarnybos 

 

L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

Pagal 

tematik

ą 

Metodinėje 

taryboje 

11.9. Kretingos muziejus, tradicinių amatų 

centras 

L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

Pagal 

tematik

ą 

Metodinėje 

taryboje 

11.10. Ievos Simonaitytės bibliotekos 

iniciatyvose, akcijose 

L.Siautilienė, 

gr. pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

12. Vykdyti pedagogų veiklos stebėseną 

12.1 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

01-12 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.2. ,,mokymasis su kitais ir iš kitų‘‘ -  

ugdomųjų veiklų stebėjimo ir vertinimo 

organizavimas pagal kolegialaus 

bendradarbiavimo planą 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

02-12 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.3. edukacinės aplinkos kūrimas vaikų 

pažintinės veiklos plėtotei (tyrinėjimai, 

eksperimentavimai, atradimai) 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

01-05 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.4. vaikų ugdymosi pasiekimų bei pažangos 

vertinimas 

L.Siautilienė 05-10 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.5. pedagogų ir specialistų veiklos 

dokumentavimas elektroninėje 

sistemoje (ugdymo proceso planavimas) 

L.Siautilienė 1 kartą 

per 

ketvirtį 

Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 
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12.6. pedagogų besirengiančių atestacijai 

stebėjimas ir vertinimas 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

Per 

metus 

Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.7. vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

ir ugdomosios veiklos planavimo dermė 

L.Siautilienė 03 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.8. ugdymo turinio planavimas ir jo 

įgyvendinimas (mažesnę pedagoginę 

patirtį turintys pedagogai) 

L.Siautilienė 03 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.9. inovatyvių, šiuolaikiškų informacinių 

technologijų taikymas ugdomojoje ir 

kasdieninėje vaikų veikloje 

L.Siautilienė 02 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.10. neformaliojo ugdymo programų sąsajos 

su ikimokyklinio ugdymo turiniu 

L.Siautilienė 04 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.11. fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos 

veiklų organizavimas lauke 

L.Siautilienė 05 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.12. sąlygų įtraukiajam ugdymui sudarymas L.Siautilienė 09 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.13. eksperimentinių veiklų organizavimas 

lauke. Lauko klasės 

L.Siautilienė 06 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.14. grupės mokytojų ir specialistų 

bendradarbiavimas teikiant pagalbą 

individualių poreikių vaikams 

L.Siautilienė 01-05 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.15. vaikų adaptacijos lygis J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

10 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.16. tėvams teikiamos informacijos kokybė J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

11 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

 

12.17. bendradarbiavimo su šeima 

efektyvumas 

J. Zankina 

L.Siautilienė 

 

01-12 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.18. bendravimas ir bendradarbiavimas su 

įstaigos bendruomene, socialiniais 

partneriais 

J.Zankina, 

L.Siautilienė 

01-12 Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

12.19. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinio įgyvendinimo kokybės 

vertinimas 

L.Siautilienė 1kartą 

per 

ketvirtį 

Mokytojų taryboje, 

metodinėje 

taryboje 

13.  Sąlygų įtraukiajam ugdymui sudarymas.  

13.1. vaiko gerovės komisijos veikla: J.Zankina, 

L.Siautilienė 

01-12 Mokyklos tarybos 

posėdyje 

13.1.1. sudaryti Vaiko gerovės komisijos 

(toliau VGK) veiklos planą 2022- 2023 

m. m.) 

L.Siautilienė 01 Metodinėje 

taryboje 
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13.1.2 sudaryti ugdytinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašą, jį suderinti 

su PPT  

L.Siautilienė 

M. Cybulskaja 

09 Metodinėje 

taryboje 

13.1.3. teikti pagalbą pedagogams rengiant 

pritaikytas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas 

L.Siautilienė 

 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

13.1.4. analizuoti nestandartines pedagogines 

situacijas grupėse, numatyti iškilusių 

problemų sprendimų būdus 

L.Siautilienė, 

Komisijos nariai 

 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

13.1.5. vykdyti socialinių įgūdžių programas 

,,Zipio draugai“ ir ,,Kimochi“ 

Pedagogai Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

13.1.6. teikti individualias konsultacijas, 

rekomendacijas tėvams (globėjams, 

rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo 

metodų, būdų taikymo 

L.Siautilienė, 

Komisijos nariai 

 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

13.1.7 kurti saugią, funkcionalią ugdymo(si) 

aplinką, atsižvelgiant į vaikų 

ypatingumą ir individualumą 

J.Zankina 

J. Jurevičienė 

 

01-12 Mokytojų taryboje, 

13.1.8 plėtoti lauko aplinką, kuri skatintų 

skirtingų poreikių vaikų aktyvumą, 

smalsumą bei norą savarankiškai veikti 

L.Siautilienė 

 

01-12 Mokytojų taryboje, 

13.1.9 sudaryti sąlygas, vaikams turintiems 

SUP, ugdytis jų poreikius atitinkančioje 

aplinkoje (išėjimas iš grupės, sukurtos 

ramaus pabuvimo, relaksacijos zonos) 

J.Zankina 

 

01-12 Mokytojų taryboje, 

13.1.10 įsigyti naujų metodinių priemonių, 

literatūros SUP turinčių vaikų ugdymui 

L.Siautilienė 

 

01-12 Mokytojų taryboje, 

131.11 grupės mokytojų ir specialistų (teikiant 

pagalbą individualių poreikių vaikams) 

bendradarbiavimo rezultatų aptarimas 

J.Zankina, 

L.Siautilienė 

05,12 Metodinėje 

taryboje 

13.1.12 dalyvauti mokymuose ir seminaruose 

vaikų elgesio korekcijos klausimais 

L.Siautilienė 

 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

14. Bendradarbiavimas  su šeima    

14.1. savalaikės informacijos tėvams teikimas 

grupių stenduose, lankstinukuose, 

internetinėje svetainėje, el. dienyne 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

nuolat Metodinėje 

taryboje 

14.2. grupės tėvų susirinkimų organizavimas J. Zankina, 

Gr. mokytojos 

Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

14.3. visuotinių bei įstaigos tėvų tarybos 

susirinkimų organizavimas 

 

J. Zankina 

 

11,05 Mokytojų taryboje 

14.4. individualių konsultacijų tėvams 

organizavimas 

 

J. Zankina, 

M. Cybulskaja 

Pagal 

poreikį 

Metodinėje 

taryboje 

14.5. straipsnių, lankstinukų, atmintinių 

tėvams rengimas 

L.Siautilienė, 

pedagogai 

 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

14.6. ugdymo veiklos planavimo tobulinimas, 

specialistų ir tėvų sąveikos plėtojimas 

elektroniniame dienyne 

Pedagogai nuolat Metodinėje 

taryboje 

14.7. tėvų dalyvavimas įstaigos renginiuose, L.Siautilienė, 01-12 Metodinėje 
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akcijose, talkose pedagogai 

 

taryboje 

14.8. organizuoti sportines pramogas su 

šeima „Sportuojame visa šeima, tad ir 

nuotaika gera“ 

L.Šlymienė, 

pedagogai 

I kartą į 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

14.9. tėvų dalyvavimas rytinėse mankštose L.Šlymienė, 

pedagogai 

Per 

metus 

Metodinėje 

taryboje 

14.10. tėvų ir vaikų kūrybinių darbų parodos L.Siautilienė, 

pedagogai 

 

Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

14.11. muzikinė popietė – „Stačiatikių krikšto 

vakaronė“   

Y.Mozheyko, 

Z.Jakovleva, 

S.Volosevič 

01 Metodinėje 

taryboje 

14.12. dalyvauti respublikinio projekto 

"Futboliukas" kūrybiniame konkurse 

"Kurkite kartu su draugais, tėveliais" 

L.Šlymienė 

pedagogai 

01 Metodinėje 

taryboje 

14.13. dalyvauti „Vilties bėgime“ 

 

L.Šlymienė 

 

05 Metodinėje 

taryboje 

14.14. organizuoti regbio, kvadrato, futbolo  

varžybas su tėveliais 

L.Šlymienė 

 

05-06 

 

Metodinėje 

taryboje 

14.15. įstaigos puošyba tėvelių kūrybiniais 

darbais „Kalėdų belaukiant“ 

L.Siautilienė 

gr. pedagogai 

12 Metodinėje 

taryboje 

14.16. savalaikiai ir tikslingai aktualizuoti 

internetinę svetainę 

J.Zankina 

L.Siautilienė 

01-12 Mokyklos tarybos 

posėdyje 

14.17. tėvų apklausos dėl ugdymo kokybės 

organizavimas 

J. Zankina, 02 Metodinėje 

taryboje 

14.18. apklausos dėl įstaigos darbo vasaros 

metu organizavimo 

J. Zankina, 04 Administraciniame 

posėdyje 

15. Pedagogų profesinis tobulėjimas 

15.1. sudaryti sąlygas darbuotojų profesinių 

ir bendrųjų kompetencijų tobulinimui 

J.Zankina, 

L.Siautilienė, 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

15.2. pagalbos jauniems ir mažesnę darbo 

patirtį turintiems pedagogams teikimas, 

vykdant mentorystės metodą pagal 

sudarytą planą 

L.Siautilienė Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

15.3. seminaruose, praktiniuose mokymuose 

kryptingai tobulinti žinias apie itraukųjį bei 

ugdymą per projektines veiklas „Žaismė ir 

atradimai“ ir „Patirčių erdvės 

L.Siautilienė 01-12 Metodinėje 

taryboje 

15.4. Pedagogų savianalizės anketų rengimas, 

aptarimas, tobulinimo tikslų numatymas 

J.Zankina, 

L.Siautilienė 

05,12 Mokytojų taryboje 

15.5. stiprinti švietimo pagalbos specialistų 

kompetencijas, teikiant pagalbą SUP 

turintiems vaikams 

M. Cybulskaja 01-12 Metodinėje 

taryboje 

15.6 kvalifikacijos tobulinimo poreikio 

tyrimas, gairių numatymas 

L.Siautilienė  Metodinėje 

taryboje 

15.7. naujų technologijų ir informacijos 

valdymo kompetencijų tobulinimas. 

Darbo įgūdžių su naujomis duomenų 

J.Zankina, 

L.Siautilienė, 

J.Jurevičienė, 

Pagal 

planą 

Administraciniame 

posėdyje 
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bazėmis įsisavinimas (programos: 

Avilys, Personalas, CPO/KMSA) 

M. Burbienė, 

I. Čalyševa 

15.8. tobulinti pedagogų skaitmeninį 

raštingumą 

L.Siautilienė 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

15.9. dalyvauti  Klaipėdos PŠKC 

organizuojamuose „Nuotolinėje 

kavoje“ miesto ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų būrelyje, virtualiai dalintis 

gerąja patirtimi 

L.Siautilienė 

pedagogai 

Metų 

eigoje 

Metodinėje 

taryboje 

15.10. dalyvauti miesto pedagogų metodinių 

darbų parodose, konkursuose, 

renginiuose 

L.Siautilienė 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

15.11. konsultacijų ir nuoseklios pagalbos 

jauniems specialistams teikimas 

L.Siautilienė 

 

Metų 

eigoje 

Metodinėje 

taryboje 

15.12. dalintis gerąja patirtimi su asociacijos 

„Slavų vainikas“ nariais 

J.Zankina, 

pedagogai 

01-12 Metodinėje 

taryboje 

15.13. pedagoginės stebėsenos plano 

vykdymas 

L.Siautilienė 

 

01-12 Metodinėje 

taryboje 
 

 

IV. SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 
 

 

Mokyklos taryba 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Įstaigos veiklos plano 2022 m. įgyvendinimo ataskaita, 

2023 m. veiklos gairių plano numatymas.. Įstaigos 

vadovo 2022 m. veiklos ataskaita. 

L. Šlymienė 

 

01 

2. Saugios lauko teritorijos aplinkos kūrimo priemonių 

numatymas. Tyrimas ,,Ką galite pasiūlyti įstaigos 

teritorijos gerinimui?‘‘ 

L. Siautilienė 02 

3. Apklausa „Įstaigos tarybos veiklos vertinimas“. 

Analizė. 

L. Šlymienė 

 

10 

4. Įstaigos veiklos plano 2023 m. įgyvendinimo ataskaita, 

Įstaigos strateginio plano aptarimas ir suderinimas. 

L. Šlymienė 12 

 

Mokytojų taryba 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaita. 2023 

m. veiklos plano pristatymas.  

J.Zankina 01 

2. Pedagogų profesinio tobulėjimo ir metodinės 

veiklos analizė 

J.Zankina 04 

3 Švietimo pagalbos užtikrinimas specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams. 

 

J.Zankina 10 

4. 2022 metų veiklos analizė ir 2023 m. veiklos prioritetų 

numatymas. Kolegialaus bendradarbiavimo būdo 

„Mokytojas mokytojų analizė“. 

J.Zankina 12 
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 Metodinė taryba 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Kolegialus bendradarbiavimas, kaip ugdymo kokybės 

stiprinimo galimybė 

L.Siautilienė 

 

04 

2. 

 

Įstaigos veiklos įsivertinimo procedūrų analizė, 

problemų identifikavimas 

L.Siautilienė 

 

05 

3. Įtraukaus ugdymo aktualijos L.Siautilienė 

 

10 

 

Direkciniai pasitarimų 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminai 

1. Įstaigos internetinės svetainės informatyvumas J. Zankina, 

L.Siautilienė 

 

02 

2. STEAM strategijos numatymas bei finansinių 

galimybių aptarimas.  

J. Zankina, 

L.Siautilienė 

04 

3. Numatomų remonto darbų aptarimas. 

Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu 

J.Zankina 

J.Jurevičienė 

05 

4. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Naujų dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, 

pristatymas 

J.Zankina, 

J.Jurevičienė 

09 

5. 2022 metų įstaigos veiklos programos įgyvendinimo 

refleksija. Metinis balansas, išlaidų sąmatos naujiems 

mokslo metams sudarymas. 

J.Zankina 12 

 

 

V. LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

                14.   Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai: 

               14.1.akivaizdūs, sėkmingos vadybos rezultatai: 

               14.1.1.efektyvi dokumentų valdymo sistema; 

      14.1.2.užtikrintas įstaigos veiklos sričių funkcionalumas ir suderinamumas; 

               14.1.3. įvairių gebėjimų vaikams sudarytos sveikos, saugios bei modernios ugdymosi 

sąlygos; 

14.2. teikiamos kokybiškos vaikų ugdymo paslaugos: 

14.2.1.plėtosis saviraiška, tobulės vaikų kompetencijos; 

               14.2.2.vykdant planą „mokymasis su kitais ir iš kitų“, pagerės pedagogų profesinės 

kompetencijos lygis, tai teigiamai įtakos vaikų ugdymo(si) kokybei; 

               14.2.3.kasdienėje ugdomojoje veikloje bus taikomas STEAM metodas; 

               14.2.4.plėtosis bendradarbiavimas ir partnerystė su įstaigos, miesto, šalies pedagogais, 

ugdytinių šeimomis bei socialiniais partneriais; 

                14.2.5. tobulės pedagogų skaitmeninis raštingumas ugdymui taikant įvairias virtualias 

aplinkas, kuriant skaitmenines ugdymo priemones 
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VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   15. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. 

16. Priežiūrą vykdys direktorius. 

17. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

___________ 


