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        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo 2011 m. kovo 17 d. 

įstatymo Nr. XI-1281 54 straipsnio 5 punktu, Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatais, 

patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės Tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T2-73 ir 

atsižvelgdama į Įstaigos tarybos posėdžio 2019 m. gruodžio 12 d. protokolinį nutarimą (protokolas 

Nr. V5-5): 

1. N u s t a t a u 2020 metų: 

1.1. prioritetą: palankios emocinės aplinkos kūrimas bendruomenėje; 

1.2. tikslą: 

1.2.1. kurti saugią, mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstą 

aplinką; 

1.3. uždavinius: 

1.3.1. stiprinti bendruomenės narių sąveiką, gerinant ugdymo kokybę; 

1.3.2. įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programas, plėtoti vaikų emocinį intelektą, 

taikant pažangius ugdymo metodus; 

1.3.3.  telkti savivaldos institucijas, kuriant sveikai ir saugiai gyvenančią bendruomenę. 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 

priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos planą (2 priedas). 

2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 2020 metų 

programą (3 priedas). 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant 2019 m. veiklos planą, buvo siekiama visapusiško mokymo proceso 

dalyvių poreikių tenkinimo. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškeltas tikslas – plėtoti tėvų ir 

mokytojų bendradarbiavimą, organizuojant ugdymo(si) procesą įvairių gebėjimų vaikams. Tikslo 

įgyvendinimui išsikelti 3 uždaviniai: 1) taikyti šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, tenkinant vaiko 

pažinimo, saviraiškos poreikius; 2) tikslingai organizuoti mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos 

tobulinimą; 3) kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką. 

Sėkmingai vykdytos planuotos priemonės. Siekiant užtikrinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei tęstinumą, sukurta išsami įstaigos veiklos planavimo 

sistema. Paruoštas Įstaigos 2020–2022 metų strateginis veiklos planas, grupių ugdymo, kūrybinių 

grupių, savivaldos institucijų veiklos planai. Sėkmingai atnaujintos ir įgyvendintos neformaliojo 

švietimo programos (etnokultūros, dailės, sveikos gyvensenos, fizinio ugdymo), kuriose dalyvavo 

116 (80%) ikimokyklinio ir 39 (100 %) priešmokyklinio amžiaus vaikų. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

39 priešmokyklinio amžiaus vaikams taikyta socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa 

„Zipio draugai“.  

Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 184 

ugdytiniams. 2019 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje veikė 3 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio ir 2 

priešmokyklinio ugdymo grupės. Teikta savalaikė pedagoginė, psichologinė, socialinė ir teisinė 

pagalba vaikui ir šeimai. 2019 m. mokesčio lengvata taikyta: 1 šeimai – 100%, 21 šeimai – 50% 

(2018 m. 16 šeimų – 50%). Logopedo paslaugos (1 etatas) teiktos 37 vaikams. Visuomenės 

sveikatos biuro specialistas kaupė vaikų sveikatos duomenų banką, vertino higieninę aplinką, 

organizavo sveikatos valandėles, aiškinosi tėvų lūkesčius vaikų maitinimo klausimais, rūpinosi 

valgiaraščio koregavimu. Psichologas teikė individualias konsultacijas pedagogams, tėvams, 

pravedė 2 paskaitas tėvams sėkmingos tėvystės ir vaiko adaptacijos ugdymo įstaigoje klausimais. 

Dalyvauta 1 BĮ Klaipėdos m.  šeimos ir vaiko gerovės centro Pagalbos šeimoms padalinio atvejo 

posėdyje. Teikta informacija raštu apie vaiką ir šeimą: Šeimos ir vaiko gerovės centrui – 7, Viešąjai 

įstaigai „SOS vaikų kaimas – 1, vaikų teisių apsaugos skyriui – 2; Klaipėdos rajono Viešosios 

tvarkos skyriui – 1. 

Įstaiga dalyvauja vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje ir 

pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“.  

Savivaldos institucijos aktyviai padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų 

gerinimo, įstaigos funkcionavimo problemas. Šiemet buvo organizuoti 5 Įstaigos tarybos posėdžiai, 

2 Tėvų tarybos posėdžiai, 6 Mokytojų tarybos posėdžiai, 3 Metodinės tarybos posėdžiai. Aktyviai 

veiklą vykdė įstaigos Vaiko gerovės komisija: organizuoti 5 posėdžiai, kuriuose svarstyti saugios 

aplinkos užtikrinimo, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo rengiant pritaikytas individualias ugdymo 

programas, smurto ir patyčių prevencijos klausimai.  

Įstaigoje dirba ilgą darbo patirtį ir aukštą kompetenciją turintys pedagogai. 2019 m. 

lopšelyje-darželyje dirbo 24 pedagogai. Iš jų: 11 – vyresniųjų mokytojų, 12 – mokytojų 

metodininkų. Direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui atestuoti II vadybinei kvalifikacinei 

kategorijai. 2019 m. 2 pedagogai atestuoti ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai. Didėja pedagogų motyvacija profesiniam tobulėjimui. Pedagogai tobulino 

kvalifikaciją seminaruose, konferencijose mieste, šalyje. Vadovai kvalifikaciją kėlė 16 dienų (98 

val.), pedagogai – 142 dienas (1243 val., 2018 m. – 998 val.) arba kiekvienas vidutiniškai 6,45 

dienas (56,5, val.). Įstaigoje organizuotas seminaras pedagogams „Vaiko pasiekimų vertinimo ir 

veiklos planavimo sąveika“. Skaitmeninio raštingumo kursus baigė 3 pedagogai, specialiosios 



pedagogikos ir psichologijos kursus – 6. Pedagogai kvalifikaciją tobulino tikslingai, atsižvelgiant į 

Įstaigos tikslus ir prioritetus. 2019 m. kvalifikaciją tobulino 9 nepedagoginiai darbuotojai 7 

kvalifikacijos tobulinimo programose, 2 darbuotojai tęsia studijas aukštosiose mokyklose. Atestuoti 

2 pedagogai ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai.   

Kryptingai vykdyta metodinė veikla. Metodinės tarybos posėdžiuse, metodiniuose 

susirinkimuose analizuoti aktualūs ugdymo(si) klausimai, aptarti mokytojų ir ugdytinių šeimos 

bendravimo ir bendradarbiavimo, aktyvių kūrybinių metodų taikymo praktikoje klausimai. Aptarti 

vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo, vaiko adaptacijos, ugdomosios veiklos planavimo ir 

organizavimo tobulinimo būdai. Psichologas pravedė Atvejo analizės užsiėmimą. Pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi: įstaigoje 6 mokytojai vedė  atviras edukacines veiklas, pristatė 3 pranešimus. 

Taikant kolegialaus mokymosi metodą, kai mokytojai mokosi drauge ir vieni iš kitų, dalydamiesi 

patirtimi, kūrybinėmis idėjomis, pastebėta, kad iš kolegų galima mokytis tinkamo ugdymosi metodų 

ir priemonių parinkimo, ugdymosi aplinkos kūrimo,  gebėjimo kurti teigiamus tarpusavio santykius, 

ugdyti norą mokytis ir domėtis aplinka. Įstaigos mokytojai savo gerąja darbo patirtimi dalinosi su 

miesto ir respublikos pedagogais. Logopedas parengė kvalifikacijos tobulinimo programą 

„Inovatyvūs garsų tarimo būdai“ ir pravedė autorinį seminarą Tauragės rajono logopedams bei 

mokytojams. Pristatyti  pranešimai „Lyderystės raiška įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Eglutė“ tikslus“, „Eko“ teatro veikla Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Eglutė“ respublikinėje 

konferencijoje „Darželis, į kurį gera ateiti“, kuri buvo organizuota Vilkaviškyje. Metodinėje dienoje 

Telšiuose pristatytas pranešimas „Lietuvių liaudies šokiai ir žaidimai“. Aktyviai dalyvauta miesto 

metodinėje veikloje: pristatytos 2 atviros veiklos, pranešimas „Ankstyvojo amžiaus vaikų emocijų ir 

elgesio korekcijos bruožai“, pasisakyta forume „Vaikų pažangos matavimo sistema – siekiai ir 

realybė“. Įstaigos mokytojai, kartu su ugdytiniais, edukacines veiklas rodė „Gedminų“ 

progimnazijos mokyklos pradinių klasių mokiniams ir mokytojams, lopšelių-darželių „Nykštukas“, 

„Pušaitė“, „Pagrandukas“ ugdytiniams ir pedagogams. 3 pedagogai buvo deleguoti į kitas 

ikimokyklines įstaigas vertinti mokytojų, siekiančių aukštesnės kategorijos, veiklą. 

Pedagogai reflektavo, įsivertino savo veiklą: parengė mokytojų veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimo anketas, įsivertino dailės, muzikos, kūno kultūros 2019 m. 

ugdymo pokyčius bei grupių 2018–2019 m. m. ugdomosios veiklos pokyčius. Parengtos keturių 

kūrybinių grupių 2019 m. veiklos ataskaitos. Pedagogo veiklos įsivertinimas padeda kryptingai 

planuoti profesinį tobulėjimą, siekti ugdymo kokybės. 

2019 m. įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Vadovaujantis ikimokyklinių įstaigų 

vidaus audito metodika, atliktas įstaigos „giluminis“ auditas. Pagrindu pasirinktas pagrindinio 5.2 

rodiklio (materialinė aplinka) pagalbinis 5.2.1 rodiklis (veiklos erdvė ir jos būklė) kaip „plačiojo“ 

audito metu išryškėjus įstaigos silpnybė. Įstaigos erdvė ir jos būklė įvertinta 2,8 lygiu (pagal 4 lygių 

skalę), tai rodo, kad yra tobulintina sritis. 2019 m. spalio mėnesį atliktas įstaigos „platusis“ auditas, 

siekiant nustatyti įstaigos silpnąsias ir stipriąsias puses, kurios padėtų tobulinti įstaigos veiklą. 

Apklausoje dalyvavo 30 įstaigos darbuotojų ir 50 ugdytinių tėvų. Vidaus audito rezultatai aptarti 

savivaldos institucijose ir panaudoti rengiant Įstaigos strateginį ir veiklos planus. Atliktas 

korupcijos pasireiškimo Įstaigoje tikimybės nustatymo sričių vertinimas. 

Toliau sėkmingai buvo plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais –

mikrorajono lopšeliais-darželiais „Pagrandukas“, „Nykštukas“, „Pušaitė“, „Sakalėlis“, „Žiogelis“. 

Įstaigoje organizuotos 4 edukacinės veiklos, 2 sportiniai renginiai. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su J. Karoso muzikos mokykla. Kryptingai vykdyta jungtinė veikla su Gedminų 

progimnazija. Siekiant ugdytinių darnaus perėjimo iš darželio į mokyklą, organizuoti bendri 

kultūriniai renginiai, ugdytinių išvykos į mokyklą, tėvų susitikimai su mokytojais. Įsijungta į 

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų, turinčių „Eglutės“ pavadinimą, sambūrį. Glaudžiai  

bendradarbiaujama su Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetu, Klaipėdos 

valstybine kolegija, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų institutu, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Visuomenės sveikatos centru, Visuomenės 

sveikatos biuru, Klaipėdos miesto Šeimos ir vaiko gerovos centru ir kt. Plėtojant edukacinę veiklą, 



palaikomi partnerystės ryšiai su Klaipėdos miesto Etnokultūros centru, Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejumi, Laikrodžių muziejumi, Kalvystės muziejumi, Kretingos muziejumi. 

Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos vaikų pažinimo, saviraiškos poreikiams tenkinti. 

Ugdymo procese plačiai naudotos informacinės technologijos, projektinė veikla.  Edukacinės 

veiklos organizuotos už įstaigos ribų: miesto parke, Laikrodžių, Mažosios Lietuvos, Kalvystės, 

Kretingos muziejuose, bibliotekoje, „Pegaso“ knygyne, žirgyne, botanikos sode, Klaipėdos 

policijos komisariate, vaikų „Draugystės“ klube, „Švyturio“ arenoje, Priekulėje. Įstaigoje 

organizuoti susitikimai su bitininku, keramiku, pirmos medicininės pagalbos darbuotoju, „Diena be 

patyčių“, „Vikrių kojyčių ir linksmų batukų diena“, „Švarių rankų šokis“ bei kiti 24 tradiciniai ir 

netradiciniai renginiai. Bendradarbiaujant  su ugdytinių tėvais organizuotos akcijos „Tiesiu gerumo 

ranką tau...“, „Papuoškime darželio teritoriją levandomis”, kūrybinių darbų parodos „Velykinė 

puokštė“, „Advento vainikas“. Dalyvauta visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“, akcijose: „Vairuotojau, saugok mane, aš mažas“, „Papuoškime 100 eglučių miesto širdyje“, 

„Raktai į sėkmę“. Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvavo miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose: 

„Mūsų namai – dorybių Žemė“, „Žalią pupą auginu“, „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“, 

„Žaidimai moko“. Kūrybiniai vaikų darbai pristatyti miesto konkursuose – „Ginti, saugoti, padėti“, 

„Ankštinukas“, tarptautiniuose – „Trijų spalvų istorija“, „Mums patinka žemėlapiai“, „Išgirsti pačią 

slapčiausią gamtos kalbą“. Ugdytiniai ir mokytojai apdovanoti padėkos raštais ar atsiminimo 

dovanomis. 

2019 m. vyko intensyvus įstaigos bendruomenės kultūrinis gyvenimas. Darbuotojams 

buvo organizuota edukacinė išvyka po Telšių rajoną, Žemaitijos metams paminėti, Advento popietė, 

šventiniai renginiai Mokslo ir žinių dienai bei Mokytojo dienai paminėti, kūrybinis praktikumas 

„Nusipink advento vainiką” ir kt. 

Įstaigoje įgyvendinamas ilgalaikis projektas „Iš kartos į kartą“. Skatinant ugdytinių 

etnomeninę saviraišką buvo organizuoti tradiciniai renginiai, 4 vakarojimai su tėvais ir seneliais. 

Įstaigos pedagogai ir ugdytiniai ruošė etnomenines programas, kurias pristatė  miesto visuomenei 

(Žvejų kultūros rūmuose, Etnokultūros centre, Lietuvininkų aikštėje, Agluonėnų etnografinėje 

sodyboje). Drauge su lopšeliais-darželiais „Nykštukas“, „Pagrandukas“, „Pumpurėlis“  vykdytas 

etnokultūrinis projektas „Linas dengia, linas rengia“. Projekto tikslas – supažindinti ugdytinius ir 

šeimos narius su lino auginimo ir apdirbimo procesais senovėje, liaudies papročiais, tradicijomis, 

ugdyti pagarbą sunkiam rankų darbui. Vykdant šį projektą buvo organizuotos: edukacinės veiklos 

„Linų apdirbimas Klaipėdos krašte“ Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, priešmokyklinių grupių  

vaikų, tėvų ir senelių vakarojimas – viktorina, jungtinė projekto dalyvių viktorina, jungtinė pramoga 

„Linelius roviau, dainavau“, vaikų ir tėvelių sukurtų darbelių iš lino paroda. Projekto rezultatai 

apibendrinti straipsnyje „Pamirštas lino kelio tradicijas gaivina ugdymo įstaigos“, kuris 

išspausdintas 2019-11-28 Klaipėdos dienraštyje „Vakarų ekspresas“. 

Organizuojant etnokultūrinę veiklą, sulaukta įvairių pasiūlymų, idėjų iš tėvų, senelių, 

aktyvesnio šeimos dalyvavimo renginiuose. Visa tai rodo, kad etnokultūrinis ugdymas yra aktualus 

ir daromi darbai įstaigoje turi prasmę.    

Didelis dėmesys skirtas vaikų sveikos gyvensenos įgūdžių ir fizinio aktyvumo  

ugdymui. Įstaigoje sistemingai organizuotos ryto mankštos, kūno kultūros valandėlės, sveikatos 

valandėlės taisyklingo kvėpavimo, taisyklingos laikysenos ir plokščiapėdystės profilaktikai, aktyvi 

fizinė veikla lauke. Glaudžiai bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, organizuotas Sveikos 

gyvensenos mėnuo, sveikatos savaitė „Vaikštau, judu, sportuoju“, sporto pramogos ir šventės, 

sveikos gyvensenos ugdymo projektai grupėse. Siejant ekologinio ugdymo idėjas su sveikatos 

saugojimu, plėtota  Eko teatro veikla. Paruošti ir įstaigos bendruomenei bei socialiniams 

partneriams pristatyti 2 spektakliai – „Gripas“ ir „Nuostabus baltumas“. Organizuotas susitikimas 

su sporto treneriu M. Būga Klaipėdos Švyturio arenoje, edukacinė veikla įstaigoje su Kokušin 

treneriu G. Stankevičiumi. Įstaigos ugdytiniai ir mokytojai sėkmingai dalyvavo tarptautiniame 

projekte „Pamoka lauke“, respublikiniuose projektuose „Sveikai gyvenu“, „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“, „Streso valdymas“, miesto projektuose „Susipažinkime su sporto šakomis“, „Judriausias 

darželis“. 



Vaikų sveikatos ugdymo klausimai buvo nuolat aptariami Mokytojų tarybos, 

Metodinės tarybos posėdžiuose, Tėvų tarybos posėdžiuose. 

2019 m. atnaujinta įstaigos materialinė bazė. Skirtos lėšos naudotos racionaliai ir 

taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. 

Per metus savivaldybės lėšomis buvo atnaujinta elektros instaliacija, po avarijos pakeisti šildymo 

sistemos įvadai iš rūsio į valgyklos patalpas, suremontuotos 4 laiptinės, pakeisti laiptų turėklai ir 

laiptų pakopų danga, automatizuotas šildymo mazgo valdymas. 2019 m. Įstaigos lėšomis atlikti 

materialinės bazės gerinimo darbai: suremontuota dailės studija (30 kv. m., 2,9 tūkst. Eur), įrengta 

sveikatos studija (66 kv. m., 5,5 tūkst. Eur), atlikti kosmetinio remonto darbai 2 lopšelio grupėse, 

logopedo kabinete. Virtuvėje sumontuotos 3 nerūdijančio plieno vonios plautuvės, įsigyti 2 

šaldytuvai, kitas maisto gaminimui skirtas inventorius (2,02 tūkst. Eur). Valgykloje atliktas indų 

plovimo patalpos ir koridoriaus kapitalinis remontas: įrengti 3 vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, 

pakeistas 1 radiatorius, perdažytos lubos, pakeista sienų, grindų danga, sumontuoti 3 šviestuvai, 

stumdomos durys. Sumontuota nauja įranga: 2 nerūdijančio plieno indų plautuvės, spaudiminis 

dušas, maisto atliekų smulkintuvas. Įsigyta: nerūdijančio plieno: 1 stalas, 1 pakabinama indų 

džiovykla, indų surinkimo vežimėlis su padėklais (5,3 tūkst Eur). Atnaujinti vaikiški baldai grupėse: 

įsigytos 205 lovytės (11,4 tūkst. Eur), 15 stalų, 60 kėdučių (1,78 tūkst. Eur).  Ugdymo procesui 

vykdyti įsigyta: 4 nešiojami kompiuteriai ir jų priedai, kopijavimo aparatas (1,5 tūkst.), 

kanceliarinių prekių (535 Eur), žaislų (180 Eur), tekstilinių lentų (22 vnt., 1,05 tūkst. Eur).   

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią 

saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti grupių, vaikų maitinimo 

patalpos, administracijos kabinetų, koridorių remontą, virtuvės kapitalinį remontą, atnaujinti baldus 

grupėse, įrengti lauko pavėsines, sporto aikštelę su bitumine danga, perkloti šaligatvius ir žaidimų 

aikštelių dangą, išmontuoti lauko rūsį; renovuoti šildymo sistemą, vandentiekį, avarinius išėjimus, 

stogą bei įrengti lietaus nuotekų tinklą, apšiltinti pamatus bei galines pastato sienas, atstatyti pastato 

apdailinį sluoksnį. 

Išanalizavus ir aptarus 2019 m. įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos veiklos stiprybės, 

silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG): 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Gerėja įstaigos materialinė bazė, atnaujinamos ir 

kuriamos naujos edukacinės erdvės. 

2. Efektyviai į ugdymo procesą integruojamos 

neformaliojo švietimo programos. 

3. Palankios sąlygos pedagoginės patirties sklaidai 

įstaigoje, mieste, šalyje. 

4. Atliekamas įstaigos veiklos vertinimas ir 

įsivertinimas.  

5. Geras ugdytinių paruošimas mokyklai. 

6. Racionalus lėšų panaudojimas 

1. Trūksta modernių edukacinių priemonių. 

2. Nepakankamai efektyviai naudojamas 

IKT ugdymo ir administravimo procesuose. 

3. Prasta pastato, lauko teritorijos būklė. 

4. Nepakankamas kai kurių bendruomenės 

narių aktyvumas pokyčiams. 

5. Įstaigai reikalingas psichologas, 

mokytojo padėjėjas 

Galimybės Grėsmės 

1. Rėmėjų ir tėvų materialinės paramos 

panaudojimas ugdymo aplinkai gerinti. 

2. Elektroninės sistemos ,,Mūsų darželis” įdiegimas. 

3. Bendradarbiavimas su PPT, nustatant vaikų 

specialiuosius poreikius. 

4. Mokytojų įtraukimas į kūrybinių, darbo grupių 

veiklą, projektų rengimą 

1. Lėti švietimo įstaigų renovacijos tempai. 

2. Nuolatinė švietimo politikos kaita. 

3. Specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus 

didėjimas, blogėjanti vaikų sveikata.  

4.Nepakankamas švietimo įstaigų 

finansavimas 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ veiklos planas 2020 m. parengtas atsižvelgiant į 

Valstybinę švietimo 2013–2022 m. strategiją, Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Geros 



mokyklos koncepciją, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros 

departamento Švietimo skyriaus 2020 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos miesto savivaldybės 

2013–2020 m. strateginio plėtros plano koncepciją, Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikius 

2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ 2020–2022 m. 

strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ ikimokyklinio  ugdymo programą. 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką siekiama teikti kokybiškas švietimo 

paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi 

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

švietimui skirtus išteklius. 

2020 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ administracija, 

pedagogai ir pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai bei kiti darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas. Kontrolę vykdys direktorius. 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ veiklos plane 2020 m. naudojami sutrumpinimai:  

Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, 

Klaipėdos universitetas Pedagogikos fakultetas – KU PF,  Pedagoginė psichologinė tarnyba  - PPT, 

Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, speciali tikslinė dotacija mokymo 

reikmėms finansuoti – MK, savivaldybės biudžeto lėšos - SB, Vidaus audito koordinavimo grupė - 

VAK,   informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT. 

 

_________________ 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Organizaciniai darbai:  

1.1. 

 

 

 

 

 

Ugdymo proceso užtikrinimo 

programų iš savivaldybės (SB), 

specialios tikslinės dotacijos 

(MK), įmokų už paslaugas (SP), 

paramos lėšų tikslingas 

paskirstymas ir panaudojimas 

A. Aniulė, 

O. Eirošienė 

 

 

 

 

Kartą per ketvirtį 

 

 

 

 

Įstaigos 

taryboje, 

direkciniame  

pasitarime 

1.2. 

 

 

 

 

Įstaigos funkcionavimo (vandens, 

šilumos, elektros teikimą, ryšio 

paslaugos, kitos paslaugos ir kt.) 

užtikrinimas 

A. Aniulė,  

A. Mėlinauskienė  

 

 

 

Visus metus  

 

 

 

 

Įstaigos 

taryboje 

1.3. 

 

 
 

Įstaigos paruošimas naujiems 

mokslo metams  

 

 

A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė 

Rugpjūtis 

 

 

 

Įstaigos 

taryboje, 

direkciniame 

posėdyje 

1.4. 
 

Grupių komplektavimas 

 

A. Aniulė, 

J. Jucevičienė  

Gegužė–

rugpjūtis 

Įstaigos 

taryboje 

1.5. Mokinių registro duomenų 

atnaujinimas 

A. Aniulė, 

J. Jucevičienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.6. Mokinio krepšelio ataskaita A. Aniulė, 

J. Jucevičienė  

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje 

1.7. Vaikų priėmimas  A. Aniulė, 

J. Jucevičienė    

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje 

1.8. Pedagogų registro duomenų 

atnaujinimas 

J. Jucevičienė    Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.9. Maitinimo organizavimas A. Aniulė,  

A. Mėlinauskienė  

Nuolat Įstaigos 

taryboje 

1.10. Maitinimosi kokybės nustatymas, 

vadovaujantis GHP taisyklėmis 

A. Aniulė,  

A. Mėlinauskienė  

 1 pusmetis Įstaigos 

taryboje, 

direkciniame 

posėdyje 

1.11. Prevencinių priemonių taikymas 

vaikų sveikatai stiprinti: 

   

1.11.1. Ugdytinių sveikatos priežiūros 

vykdymas 

 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva 

 

Nuolat 

 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.11.2. Pirmosios pagalbos suteikimas 

susirgusiems vaikams 

 

 

A. Aniulė,  

G. Klementjeva 

 

 

Nuolat 

 

 

 

Įstaigos 

taryboje, 

Direkciniame 
posėdyje 

 



1.11.3. Prevencinių priemonių taikymas 

infekciniams susirgimams mažinti 

 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva 

 

Nuolat 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.11.4. Ugdytinių sergamumo bei 

lankomumo vertinimas 

 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva, 

grupių mokytojai 

Nuolat 

 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.12. Viešųjų pirkimų vykdymas A. Mėlinauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.13. Maisto sandėlio inventorizacija Inventorizacijos 

komisija 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje 

1.14. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

metinė inventorizacija 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkritis, 

gruodis 

Įstaigos 

taryboje 

1.15. Saugos darbe užtikrinimas:    

1.15.1. Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

A. Mėlinauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.15.2. Darbuotojų instruktavimas darbo, 

civilinės ir priešgaisrinės saugos 

klausimais 

A. Mėlinauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.15.3. Gaisrinės, civilinės saugos 

mokymo programos vykdymas 

A. Mėlinauskienė, 

V. Lukauskienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.15.4. Bendruomenės narių savijautos 

įstaigoje tyrimas 

A. Aniulė, Vaiko 

gerovės komisija 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.16. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

vykdymas 

R.Tarvydienė, 

A. Stalnionienė 

Nuolat Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.17. Vidaus audito vykdymas. 

Rezultatų apibendrinimas ir 

pristatymas bendruomenei 

VAK grupė Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.18. Mokytojų atestacija A. Aniulė Pagal planą Atestacijos 

komisijoje 

1.19. Bendradarbiavimas su šeima:    

1.19.1. Grupių tėvų susirinkimai  Grupių mokytojai Pagal planą Metodinėje 

taryboje 

1.19.2. Bendri tėvų susirinkimai:    

1.19.2.1. Emocinis vaiko saugumas A. Aniulė, 

psichologas 

Balandis Mokytojų 

tarybose 

1.19.2.2. Vaikų adaptacija ikimokyklinėje 

įstaigoje 

A. Aniulė, 

ankstyvojo ugdymo 

mokytojai 

Birželis Mokytojų 

tarybose 

1.19.2.3. Priešmokyklinuko iššūkiai 

ruošiantis mokyklai 

A. Aniulė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Rugsėjis Mokytojų 

tarybose 

1.19.3. Tėvų tarybos posėdžiai A. Aniulė Pagal planą Įstaigos 

taryboje 

2. Dokumentų rengimas, vertinimas, koregavimas, atnaujinimas, keitimas 

2.1. Įstaigos metų veiklos planas R. Tarvydienė, 

darbo grupė 

Sausis Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

 



2.2. Pedagogų tarifikacija, 

etatų sąrašai 

A. Aniulė, 

O. Eirošienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Įstaigos 

taryboje 

2.4. Finansų valdymo dokumentai. 

Finansinės politikos dokumentai 

A. Aniulė, 

O. Eirošienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje 

2.5. Salės užimtumo tvarkaraščiai R. Tarvydienė Rugsėjis Mokytojų 

taryboje 

2.6. Vaiko gerovės komisijos 

dokumentų atnaujinimas: 

   

2.6.1. Vaiko gerovės komisijos 2020 m. 

veiklos planas 

R. Tarvydienė Sausis Mokytojų 

taryboje 

2.6.2. Švietimo pagalbos gavėjų, 

turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų sąrašas 

A. Stalnionienė Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų 

taryboje 

2.6.3. Logopedinių pratybų tvarkaraštis A. Stalnionienė Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų 

taryboje 

2.7. Pedagogų ir nepedagoginių 

darbuotojų vardiniai sąrašai 

R.Tarvydienė, 

A. Mėlinauskienė 

Rugsėjis Įstaigos 

taryboje 

2.8. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo turinio planavimas: 

   

2.8.1. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo metiniai veiklos planai 

Mokytojai Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose  

2.8.2. Veiklos dokumentų kokybės 

vertinimas: ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio 

planavimas 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų 

taryboje 

2.8.3. Veiklos dokumentų kokybės 

vertinimas: logopedo dienynas, 

specialistų planai 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

 

Rugsėjis, 

sausis 

Mokytojų  

taryboje 

2.9. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų atestacijos programa 

A. Aniulė Gruodis Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

2.10. Statistinės ataskaitos Administracija Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje 

2.11. Viešųjų pirkimų plano rengimas A. Mėlinauskienė Sausis Direkciniame 

posėdyje 

2.12. Internetinės svetainės 

https//.eglute.darz.lt informacijos 

atnaujinimas 

J. Jucevičienė, darbo 

grupė 

Nuolat Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

2.13. Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės dokumentai 

R. Tarvydienė 2020 m. Įstaigos 

taryboje 

2.14. Korupcijos  prevencijos priemonių 

planas 2020–2021 metams 

R. Tarvydenė 

 

Sausis–kovas Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

2.15. Elektroninio dienyno naudojimo 

tvarkos aprašas  

A. Aniulė,   

darbo grupė 

1 pusmetis Įstaigos  

taryboje 

3. Pedagogų veiklos vertinimas ir įsivertinimas: 

3.1. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo plano vykdymas 

R. Tarvydienė,  

A. Aniulė 

Pagal numatytą 

planą 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

 



3.2. Pedagoginės stebėsenos plano 

vykdymas 

R. Tarvydienė, 

A. Aniulė  

Pagal numatytą 

planą 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

3.3. Konsultacijos R. Tarvydienė, 

A. Aniulė 

Nuolat Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

3.4. Mokytojų metodinės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo anketų  

aptarimas 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

3.5. Dailės, etnokultūros, sveikos 

gyvensenos ir fizinio ugdymo  

proceso pokyčių vertinimas 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Sausis Mokytojų 

taryboje 

3.6. Grupių 2019–2020 m. m. 

ugdomosios veiklos pokyčių 

vertinimas 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

3.7. Gerosios patirties sklaida: atviros 

veiklos: 

   

3.7.1. Edukacinė veikla ,,Konfliktų 

sprendimas” 

V. Lukauskienė Vasaris Metodiniame 

susirinkime 

3.7.2. Edukacinė veikla  vyresniojo 

amžiaus grupėje 

I. Vindigienė, 

A. Kniukštienė 

Balandis Metodiniame 

susirinkime 

3.7.3. Edukacinė veikla ,,Mūsų 

draugiška šeima” 

R. Šylienė, 

D. Poplevkienė 

Gegužė Metodiniame 

susirinkime 

3.7.4. Edukacinė veikla ,,Stebuklingos 

spalvos” 

L. Steponavičienė, 

D. Kurlienė 

Lapkritis Metodiniame 

susirinkime 

4. Pagalbos vaikui : 

4.1. Praktikumai:    

4.1.1. Atvejo analizė Logopedas, 

mokytojai 

Pagal poreikį Metodiniuose 
susirinkimuose 

4.1.2. Individualios veiklos planavimas 

elektroniniame dienyne 

Mokytojai palis Metodinėje 

taryboje 

4.1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų, 

pažangos aptarimas 

Mokytojai Gegužė Metodinėje 

taryboje 

5. Metodinės veiklos organizavimas: 

5.1. Pranešimų pristatymas įstaigoje:    

5.1.1. Ugdytinių ugdymas pagal  

programą „Zipio draugai” 

V. Lukauskienė Vasaris Metodiniame 

susirinkime 

5.1.2. Ugdytinių, turinčių specialiųjų 

poreikių, ugdymo aktualijos 

R. Šylienė  Gegužė Metodiniame 

susirinkime 

5.1.3. Emocinio ugdymo ypatumai 

ankstyvajame amžiuje 

O. Jašinskytė-

Sindarienė 

Gegužė Metodiniame 

susirinkime 

5.1.4. Šių laikų Lietuvos ir pasaulio 

edukologų požiūris į dorovinio 

ugdymo klausimus 

D. Kurlienė Spalis Metodiniame 

susirinkime 

5.1.5.  Pedagoginio darbo patirties 

sklaida: medžiagos iš 

kvalifikacijos kursų perteikimas 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Sausis–gruodis Metodiniame 

susirinkime 

5.2. Stendiniai pranešimai, 

informaciniai lankstinukai: 

   



5.2.1. „Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

artikuliacinės motorikos 

lavinimas” 

A. Stalnionienė Vasaris Metodinėje 

taryboje 

5.2.2. Lankstinukas „Kalbiniai žaidimai 

ikimokyklinio amžiaus vaikams” 

A. Stalnionienė Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.2.3. Lankstinukas ,,Į mokyklą išeinu” R. Tarvydienė, 

R. Bukienė, 

V. Lukauskienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

5.2.4. Lankstinukas „Hiperaktyvių vaikų 

ugdymo ypatumai” 

A. Stalnionienė, 

R. Tarvydienė 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

5.2.5. Lankstinukas ,,Lopšelis – mano 

antrieji namai” 

O. Jašinskytė-

Sindarienė 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

5.2.6. Informacinio stendo „Vaiko kalba 

– vaiko dvasia” atnaujinimas 

A. Stalnionienė Metų eigoje Metodinėje 

taryboje 

5.3. Patirties pristatymas miesto 

mokytojų bendruomenei: 

   

5.3.1. Seminaras ,,Ekologinių pradmenų 

ugdymas ikimokykliniame 

amžiuje” 

R. Baltrimienė, 

mokytojų komanda 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

5.3.2. Seminaras „Etnokultūrinio 

ugdymo galimybės, ruošiant vaiką 

mokyklai. Senieji Lietuvnikų 

darbai” 

A. Andriejauskienė, 

mokytojų komanda 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

5.4. Dalyvavimas PŠKC metodinių 

darbų parodose 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Pagal numatytą 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

5.5. Dalyvavimas miesto, šalies, 

tarptautiniuose seminaruose, 

konferencijose, metodiniuose 

susirinkimuose 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Pagal numatytą 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

5.6. Gerosios patirties pristatymas 

spaudoje 

A. Aniulė, 

mokytojai 

Sausis-gruodis Metodinėje 

taryboje 

5.7. Kolegialaus mokymosi metodo 

taikymas 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

Rugsėjis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6. Vaiko sveikatos saugojimas ir stiprinimas: 

6.1. Įstaigos neformaliojo vaikų 

švietimo sveikos gyvensenos 

ugdymo programos vykdymas 

R. Baltrimienė, 

mokytojai 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.2. Įstaigos neformaliojo vaikų 

švietimo fizinio ugdymo 

programos  vykdymas 

R. Baltrimienė, 

mokytojai 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.3. Sveikatos stiprinimo kūrybinės 

grupės veiklos vykdymas 

R.Baltrimienė, 

kūrybinė grupė 
Pagal planą Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.4. Socialinių įgūdžių, prevencinių  

programų ikimokyklinio amžiaus 

grupėse kūrimas ir vykdymas 

 

Grupių mokytojai, 

G. Klementjeva, 

R. Tarvydienė, 

A. Stalnionienė 

Sausis–gruodis  

 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

6.5. 
Sveikatos valandėlių 

organizavimas 

 

Mokytojai, 

G. Klementjeva 

 

Sausis–gruodis  

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

 



6.6. Grupių sveikos gyvensenos 

ugdymo projektų įgyvendinimas 

Mokytojai Sausis–gruodis Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

6.7. Sveikos gyvensenos klubo 

„Eglynėlis” veikla 

R. Baltrimienė,  

kūrybinė grupė 

Vasaris–gruodis Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

6.8. Įstaigos sportiniai bei 

sveikatinimo renginiai: 

   

6.8.1. Sporto šventė „Olimpinė ugnis” 

(Lietuvos mažųjų žaidynės, 1 

etapas) 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Vasaris–balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.8.2. Sportinė pramoga ankstyvojo 

amžiaus vaikams   

R. Baltrimienė, 

ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojos 

Kovas Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.8.3. Respublikinis projektas „Vaikai – 

olimpinės gėlės” 

R. Baltrimienė,  

R. Eidėnienė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.8.4. Respublikinis ekologinis 

konkursas  „Mano žalioji palangė” 

R. Tarvydienė, 

R. Baltrimienė 

Balandis–gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.8.5. Sportinės  pramogos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ugdytiniams ir jų tėvams 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo  

kūrybinė grupė 

Sausis–gruodis 

 

 

 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.8.6. Sveikos gyvensenos ugdymo 

mėnuo 

R. Baltrimienė, 

grupių mokytojai 

Vasaris 

 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.8.7. Sporto šventė, skirta vaikų 

gynimo dienai 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Birželis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9. Projektinė veikla:    

6.9.1. „Agurkėlio kelias” I.Tarvydienė, 

V. Baltrimienė 

Vasaris–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.2. Tarptautinis projektas „Pamoka 

lauke” 

R. Baltrimienė,  

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.3. Tarptautinis projektas „Žmogaus 

dovana  Žemei” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Kovas–balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.10. Sportiniai renginiai su socialiniais 

partneriais: 

   

6.10.1. Sporto šventė su l.-d.  „Pušaitė”, 

„Nykštukas”, „Pagrandukas”, 

„Sakalėlis” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.10.2. Sporto šventė prie jūros. 

Dalyvauja ikimokyklinės ugdymo 

įstaigos 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo  

kūrybinė grupė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.10.3. Susitikimas su Gedminų 

progimnazijos moksleiviais. 

Spektaklis „Rūpestėlių pasaka” 

R. Baltrimienė,  

Eko tetro nariai 

Balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   



6.10.4. Regioninis sportinis renginys 

„Judrusis uostas” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Sausis–vasaris Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.10.5. Respublikinis projektas su 

socialiniais partneriais „Sveikas 

kaip ridikas” 

R. Baltrimienė, 

grupių mokytojai 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.11. Eko teatro veikla    

6.11.1.  Spektaklis „Rūpestėlių pasaka” Eko teatro nariai Kovas Metodinėje 

taryboje   

6.11.2. Spektaklis „Vabalėlio laidotuvės” Eko teatro nariai Spalis Metodinėje 

taryboje   

7. Vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų parodų organizavimas: 

7.1. Vaikų kūrybinių darbų parodos 

mieste, šalyje 

   

7.1.1. Miesto piešinių konkursas 

„Nupieškime valstybės atkūrimo 

30-metį pasitinkančią Klaipėdą” 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

7.1.2. Vaikų sukurtų knygelių paroda 

„Aš raidelę suraičiau ir knygelę 

parašiau” 

R. Eidėnienė, 

I.Vindigienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

7.1.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių paroda „Mano piešinyje 

gyvena Lietuva” 

 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

7.1.4. Tarptautinis B.Petchenik 

žemėlapių paroda-konkursas 

„Mums patinka žemėlapiai” 

R. Bukienė, 

R. Eidėnienė 

Balandis–gegužė Metodinėje 

taryboje 

7.2. Kūrybinių darbų parodos 

įstaigoje: 

   

7.2.1. „Pinsim tautinę juostą margą” R. Šylienė, 

D. Poplevkienė 

Vasaris–kovas Metodinėje 

taryboje 

7.2.2. Vasario 16-ąjai, Kovo 11-ąjai 

skirtos piešinių, kūrybinių darbų 

parodos 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Vasaris–kovas Metodinėje 

taryboje 

7.2.3. Kūrybinė laboratorija „Saulutė 

Lietuvai” su tautodailininke S. 

Vilkiene 

A.Andriejauskienė, 

mokytojai 

Sausis Metodinėje 

taryboje 

7.2.4. Kūrybinių darbų paroda 

„Velykinis margutis” 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

7.2.5. Nuotraukų paroda „Šeimos 

traukinys” 

D. Tamoševičienė, 

V. Paslavičienė 

Balandis–gegužė Metodinėje 

taryboje 

7.2.6. Vaikų piešinių paroda „Lik 

sveikas, darželi” 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

7.2.7. Rudens gėrybių paroda G. Baronienė, 

mokytojai 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

7.2.8. Nuotraukų paroda „Aš ir mano 

šeima sportuoja visada” 

L. Šniuolytė, 

R. Bukienė 

Rugsėjis–spalis Metodinėje 

taryboje 

7.2.9. Kūrybinių darbų paroda „Laimina 

mus angelai” 

Interjero 

apipavidalinimo 

kūrybinė grupė 

 

Gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   



7.3. Įstaigos interjero atnaujinimas, 

puošimas 

Interjero 

apipavidalinimo 

kūrybinė grupė 

Pagal numatytą 

planą 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8. Tarptautinių, respublikinių, įstaigos projektų ir programų vykdymas: 

8.1. ES programos:    

8.1.1. 
„Pienas vaikams“ G. Klementjeva Nuolat 

Įstaigos 

taryboje 

8.1.2. „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ 

G. Klementjeva Nuolat Įstaigos 

taryboje 

8.2. Tarptautiniai, šalies  projektai, 

programos, akcijos: 

   

8.2.1. Tarptautinė socialinio-emocinio 

ugdymo programa „Zipio draugai“ 

V. Lukauskienė, 

I. Vindigienė 

Sausis–gruodis  Mokytojų 

taryboje 

8.2.2. 

 
 

Tarptautinė socialinio-emocinio 

ugdymo programa  ,,Kimoči” 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

 

Vasaris–gruodis Mokytojų 

taryboje 

8.2.3. 
 
 

Respublikinis prevencinis 

projektas „Žaidimai moko” 

R. Bukienė, 

R. Eidėnienė, 

V. Lukauskienė 

Vasaris–gruodis Metodinėje 

taryboje 

8.2.4. 

 

Respublikinė pilietiškumo 

ugdymo akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija” 

O. Jašinskytė-

Sindarienė, 

mokytojai 

Sausis Mokytojų 

taryboje 

8.2.5. Pilietinė akcija „Tiesiu gerumo         

ranką tau…” 

R. Tarvydienė  Gegužė Mokytojų 

taryboje 

8.2.6. Sugaus eismo akcija 

,,Vairuotojau, saugok mane, aš 

mažas” 

Priešmokyklinių 

grupių  mokytojai ir 

ugdytiniai 

 Spalis 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

8.2.7. Miesto  prevencinis projektas  

„Čia meiliais žodeliais takai 

pabarstyti” 

A. Stalnionienė, 

mokytojai 

 

Sausis–gegužė 

 

Mokytojų 

taryboje 

8.4. Institucijos  projektai:    

8.4.1. Etnomeninis projektas „Iš kartos į 

kartą” 

A. Andriejauskienė,  

R. Tarvydienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.2. „Vaikystė pasakų taku” A. Andriejauskienė, 

mokytojos 

 

Kovas Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.3. „Pamankštinkim pirštukus ir 

ištarkim žodelius” 

 

A. Stalnionienė, 

L. Šniuolytė, 

R. Bukienė, 

V. Baltrimienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.4. „Aš ir mano šeima” 

 

V. Paslavičienė, 

D. Tamoševičienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.5. „Grūdinimas – vaiko sveikata, 

stiprybė, grožis” 

 

R. Šylienė, 

D. Poplevkienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.6. „Aš saugus, kai žinau” 

 

R. Eidėnienė, 

V. Lukauskienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   



8.4.7. „Draugystės ratelis” I. Vindigienė, 

A. Kniukštienė 

Sausis–gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.8. „Siūliukas-kirmėliukas” S. Lisinskienė 

 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.4.9. „Spalvų žaidimai” L. Steponavičienė, 

D. Kurlienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9. Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas: 

9.1. Dalyvavimas miesto konkursuose, 

olimpiadose, varžybose, akcijose, 

festivaliuose, koncertuose, 

šventėse 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Nuolat Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.2. Sekminės. Mikrorajono 

ikimokyklinių įstaigų šventė 

A. Andriejauskienė Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.3. Renginys, skirtas vaikų gynimo 

dienai 

A. Andriejauskienė Birželis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.4. J. Karoso muzikos mokyklos 

ugdytinių koncertai 

R. Baltrimienė Balandis 

spalis 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.5. Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų šventinis renginys 

Žvejų kultūros rūmuose „Vaikystė 

pasakų taku”  

A. Andriejauskienė, 

R. Eidėnienė, 

V. Lukauskienė 

Kovas  Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.6. VŠĮ „Vaiko labui“ veiksmo 

savaitė  „BE PATYČIŲ“ 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Kovas Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.7. Teminės savaitės:    

9.7.1. Kalbos savaitė, skirta Vasario  

16-ai  „Iš eilėraščių ir dainų margą 

juostą aš pinu” 

D.Tamoševičienė, 

gimtosios kalbos 

kūrybinė grupė 

Vasaris Metodinėje  

taryboje   

9.7.2. Gerumo savaitė „Iš širdies į širdį“ Pedagogai Gruodis Metodinėje  

taryboje   

10. Tradicinių, kalendorinių renginių, vakaronių organizavimas ir vykdymas: 

10.1. Atsisveikinimas su Eglute 

„Kvepia eglutė žaliuoju mišku” 

A. Andriejauskienė, 

L. Šniuolytė 

Sausis Metodinėje  

taryboje   

10.2. Užgavėnių šventė ,,Čiūž 

čiužela,vež vežela” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė grupė 

Vasaris Metodinėje  

taryboje   

10.3. Kaziuko mugė ,,Amatas-

gyvenimo pamatas” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė grupė 

Kovas Metodinėje  

taryboje   

10.4. Ikimokyklinių įstaigų koncertas, 

skirtas Kovo 11-ajai 

A. Andriejauskienė, 

pedagogai 

Kovas Metodinėje  

taryboje   

10.5. Priešmokyklinių grupių renginys 

„Tau, Lietuvėle” 

A. Andriejauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Kovas  Metodinėje  

taryboje   



10.6. „Kiekvienam mažam vaikučiui po 

velykinį margutį” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė 

 grupė 

Balandis  Metodinėje  

taryboje   

10.7. Šeimos šventės jaunesniojo 

amžiaus vaikams 

D. Tamoševičienė, 

V. Paslavičienė 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.8.  Grupių koncertai Motinos dienai A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.9. Šeimos šventė „Mūsų draugiška 

šeima” 

Vyresniųjų grupių 

mokytojai 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.10. Išleistuvių renginys „Aš skubu 

užaugt” 

A. Andriejauskienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.11. Ikimokyklinių įstaigų renginys, 

skirtas Tarptautinei vaikų dienai 

paminėti 

A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

 

Birželis Metodinėje  

taryboje   

10.12. Rugsėjo pirmosios šventė Mokytojai Rugsėjis Metodinėje  

taryboje   

10.13. Derliaus nuėmimo šventė „Kokia 

vaga, tokia daga” 

A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

Spalis Metodinėje  

taryboje   

10.14. Rudens vakarojimai su seneliais 

„Linas dengia, linas rengia” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė grupė 

Spalis Metodinėje  

taryboje   

10.15.  Rudens vakarojimas-viktorina su 

seneliais „Močiutės kraičio 

skrynia” 

A. Andriejauskienė, 

priešmokyklinių 

grupių  mokytojai 

Lapkritis Metodinėje  

taryboje   

10.16. Advento vakarojimų ciklas 

„Pabūkime kartu” 

A. Andriejauskienė, 

vyresniųjų ir 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Gruodis Metodinėje  

taryboje   

10.17. Literatūrinė-muzikinė popietė 

„Žiemos pasaka” 

 D. Tamoševičienė, 

gimtosios kalbos 

kūrybinė grupė 

Gruodis Metodinėje  

taryboje   

10.18. Kalėdiniai rytmečiai „Kviečia 

Kalėdų varpeliai” 

Mokytojai Gruodis Metodinėje  

taryboje   

10.19. Renginių su šeima organizavimas Mokytojai Pagal grupių 

ugdymo planą 
Metodinėje  

taryboje   

11. Edukacinių išvykų organizavimas: 

11.1. Edukacinės veiklos mieste:    

11.1.1. Klaipėdos Laikrodžių muziejus 
 

Mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.1.2. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejus 

Mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.1.3. P. Domšaičio meno pažinimo 

centras 

Mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.1.4. Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo 

valdyba 

Mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.1.5. KU botanikos sodas 
 

Mokytojai Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.1.6. Tėvų darbovietės (pažintis su 

profesijomis) 

Mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 



 

11.1.7. Klaipėdos miesto istorinės vietos 

 

Mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.1.8. Pegaso knygynas 

 

Mokytojai Pagal grupių 

ugdymo planą  

Metodinėje 

taryboje 

11.2. Edukacinės veiklos už miesto 

ribų: 
  

 

11.2.1. Išvyka į Palangos gintaro muziejų  

 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai  

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.2.2. Ventės ragas. Paukščių palydos 

 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

11.2.3. Kretingos dvaro saldaininė. 

Žiemos sodas 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Pagal grupių 

ugdymo planą 

Metodinėje 

taryboje 

12. Bendravimo ir bendradarbiavimo  su socialiniais partneriais plėtojimas: 

12.1. Bendradarbiavimo sutarčių 

atnaujinimas, naujų sudarymas, 

veiklos planų rengimas 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

Sausis, 

Rugsėjis 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.2. Su institucijomis: Valstybinė 

maisto veterinarinė tarnyba; PPT; 

Vaiko apsaugos tarnyba; 

Visuomenės sveikatos centras; 

Socialinės rūpybos skyrius; 

Pirminės sveikatos priežiūros 

centras, Klaipėdos Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba 

 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė, 

A. Mėlinauskienė 

 

 

 

 

 

Pagal poreikį 

 

 

 

 

 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.3. Kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis: KU TSI, KPŠKC, 

Klaipėdos universitetu, Klaipėdos 

valstybine kolegija 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

 

 

Pagal numatytą 

planą 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: 

Klaipėdos lopšeliais-darželiais 

„Pagrandukas“, „Pušaitė“, 

„Nykštukas“, „Sakalėlis”, 

„Žiogelis” 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

 

 

 

Pagal numatytą 

planą 

 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.5. Klaipėdos Gedminų progimnazija  

 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

 

Pagal numatytą 

planą 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.6. VŠĮ „Vaiko labui“ 
 
 

R. Tarvydienė 

 

 

Gegužė, 

pagal poreikį 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.7. J. Karoso muzikos mokykla  R. Tarvydienė Pagal numatytą 

planą 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.8. Šalies ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, turinčiomis „Eglutės” 

pavadinimą 

 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 
Pagal numatytą 

planą 

 

Mokytojų 

taryboje 



13. Materialinės bazės gerinimas: 

13.1. Aprūpinimas ugdymo 

priemonėmis ir inventoriumi 

R. Tarvydienė,  

A. Mėlinauskienė 
Sausis–gruodis 

Įstaigos  

taryboje 

13.2. IKT  priemonių įsigijimas 

 

A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė 
Sausis–gruodis 

Įstaigos  

taryboje 

13.3. Grupių baldų atnaujinimas A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė  

Sausis–gruodis Įstaigos  

taryboje 

13.4. Edukacinių erdvių atnaujinimas A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė  
Sausis–gruodis 

Įstaigos  

taryboje 

13.5. Virtuvės elektrinės viryklės ir 

keptuvės įrengimas 

A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė 

Liepa 

 

Įstaigos  

taryboje 

13.6. Valgyklos paprastojo remonto 

darbai 

A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė 
Liepa 

Įstaigos  

taryboje 

13.7. Kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų šalinimas 

A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė  
Sausis–gruodis 

Įstaigos  

taryboje 

14. Savivaldos institucijų, direkcinių posėdžių grafikai: 

14. Įstaigos tarybos veikla:   

14.1. 1. Mokyklos tarybos 2019 m. veiklos aptarimas, 2020 

m. tarybos plano sudarymas. 

2. Direktorės A. Aniulės 2019 metų veiklos ataskaitos 

pristatymas (dėl pritarimo). 

3. Bendruomenės narių savijautos įstaigoje tyrimo 

vykdymas 

R. Eidėnienė Sausis 

14.2. 1. Maitinimo kokybė po valgiaraščio koregavimo. 

2. Įstaigos darbo vasaros laikotarpiu ir einamojo 

remonto darbų svarstymas. 

3. Grupių komplektavimas 2020–2021 m. m. 

R. Eidėnienė Balandis  

14.3. 1. Grupių vaikų sąrašų aptarimas. 

2. Darbuotojų tarifikacija 2020–2021 m. m. 

3. Įstaigos paruošimas naujiems mokslo metams. 

4. Socialinio-emocinio ugdymo programų 

įgyvendinimas įstaigoje  

R. Eidėnienė  Rugpjūtis 

14.4. 1. Veiklos gairių 2021 metams projekto svarstymas.  
2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 2021–2023 metų 

atestacijos programos svarstymas ir pritarimas 

R. Eidėnienė  Gruodis 

15. Direkciniai posėdžiai:   

15.1. 1. Biudžetinių lėšų paskirstymas įstaigos 

funkcionavimui užtikrinti.  

2. Viešųjų pirkimų organizavimas įstaigoje 

A. Aniulė  

 

 

Vasaris 

15.2. 1. Kontroliuojančių institucijų rekomendacijų 

įgyvendinimas praktikoje.  

2. Darbų organizavimas vasaros laikotarpiu 

A. Aniulė 

 

 

Gegužė 

15.3. 1. Įstaigos pasirengimas ugdymo procesui.  

2. Salių užimtumo, organizuotų veiklų tvarkaraščių 

aptarimas 

A. Aniulė 

 

 

Rugsėjis 

15.4. 1. Įstaigos veiklos analizė. 

2. Pasiruošimas darbuotojų metiniam vertinimui 

A. Aniulė 

 

Gruodis 

16. Mokytojų tarybos posėdžiai: 

16.1. 1. Įstaigos 2019 m. veiklos plano ataskaita. 

2. 2019 metų specialistų (logopedo, neformaliojo 

A. Aniulė 

 

Sausis 



ugdymo  mokytojo, meninio ugdymo mokytojo) 

veiklos ataskaitos. 
3. 2019 metų mokytojų pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas, 2020 m. poreikio svarstymas. 
4. 2019 m. kūrybinių grupių veiklos aptarimas, 2020 m. 

veiklos krypčių pristatymas. 
5. Įstaigos 2020 m. veiklos plano pristatymas 

 

 

 

 

 

 

16.2. 1. Pateiktis „Emocinis intelektas darbe”. 

2. Pasisakymai „Vaikų emocinio ugdymo geroji 

patirtis”. 

2. Elektroninio dienyno naudojimo tvarkos aprašo 

aptarimas 

A. Aniulė 
 

Balandis 

16.3. 1. Pedagoginio proceso organizavimas 2020–2021 m. 

m.  

2. Vaikų adaptacija ugdymo įstaigoje. 

3. Elektronino dienyno diegimas ugdymo procese 

A. Aniulė 

 

Rugsėjis 

16.4. 1. 2021 metų veiklos krypčių numatymas. 

2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–

2023 metų atestacijos programos svarstymas 

A.Aniulė 

 

 

Gruodis 

17. Metodinės tarybos posėdžiai: 

17.1. 1. Pedagogų kvalfikacija, kompetencija ir 

profesionalumas – viena iš priemonių siekiant gerinti 

ugdymo kokybę. 

2. Metodinės tarybos veiklos plano, pedagoginės 

stebėsenos, kvalifikacijos tobulinimo planų 2020 m. 

svarstymas. 

3.Vaikų socialinis-emocinis ugdymas, įgyvendinant  

tarptautines  programas 

R. Tarvydienė 

 

 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 

 

17.2. 1. Pedagogas – vaiko kūrybiškumo ir saviraiškos 

skatintojas. 

2. Mokytojų geroji darbo patirtis, skatinant vaiko 

kūrybines galias, savo metodinės veiklos įsivertinimas 

R. Tarvydienė 

 

 

 

Gegužė 

17.3.  1. Ugdomosios veiklos planavimas atsižvelgiant į 

ikimokyklinio ugdymo rekomendacijas. 

2.  Projektinės veiklos organizavimas įstaigoje, grupėse 

R. Tarvydienė 

 

 

Rugsėjis 

17.4. 1.Įstaigos ugdytinių pažintis su gimtojo krašto kultūra, 

organizuojant edukacines išvykas už įstaigos ribų. 

2. Edukacinių priemonių, aprašų paroda, skirta Vaikų 

emocinės gerovės metams paminėti.  

3. Metodinės veiklos gairės 2021 m.  

R. Tarvydienė 

 

 

Lapkritis 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     PATVIRTINTA 

                                                                                                     Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

                                                                                                     direktoriaus 2020  m. sausio 17  d. 

                                                                                                     įsakymu Nr. V-8 

                                                                                                     3 priedas 

 

KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

              

PEDAGOGŲ  KVALIFIKACIJOS  TOBULINIMO  2020  METŲ PROGRAMA 

                   

        Tikslas – tobulinti dalykines, metodines ir psichologines kompetencijas taikant 

kompiuterinį raštingumą, naujas informacines technologijas. 

              2020 m. pedagogų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas – socialinės-emocinės gerovės 

didinimas ikimokyklinėje įstaigoje. 

                                                                                                                             

Eil. 

Nr. 

Darbo turinys Vieta Data Mokytojo vardas, 

pavardė 

1 Emocinis-socialinis ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje 

PŠKC 

         KU TSI 

I-II pusmetis Įstaigos pedagogai 

2 Kūrybiškas  IKT  panaudojimas 

vaikų darželiuose 

PŠKC I-II pusmetis S. Lisinskienė, 

V.  Paslavičienė, 

R. Šylienė, 

D. Kurlienė, 

I. Vindigienė, 

O. Sindarienė, 

A. Andriejauskienė, 

I. Tarvydienė, 

R. Bukienė 

3 Humanistinė pedagogika. 

Bendradarbiavimo su tėvais 

modelis 

          PŠKC 

 

I pusmetis L. Steponavičienė 

 

4 Ankstyvojo amžiaus  vaikų 

ugdymas 

          PŠKC I- pusmetis N. Vaišienė, 

L. Steponavičienė, 

I. Tarvydienė, 

O. Sindarienė 

5 Ekologinių pradmenų 

formavimas ikimokykliniame  

amžiuje 

          PŠKC I-II pusmetis D. Tamoševičienė, 

L. Šniuolytė, 

R. Šylienė 

6 Pedagogo veiklos vertinimas PŠKC 

KU TSI 

I ketvirtis R. Tarvydienė, 

A. Aniulė 

7 Specialioji pedagogika ir 

specialioji psichologija 

PŠKC I ketvirtis R. Tarvydienė, 

V. Paslavičienė, 

V. Lukauskienė, 

R. Eidėnienė, 

A. Andriejauskienė, 



8 Vaikų kalbos ugdymą(si) 

skatinantys  inovatyvūs  metodai 

ir būdai taikomi įvairioje 

ugdomojoje veikloje 

        PŠKC I pusmetis A. Kniukštienė, 

R. Šylienė, 

R. Bukienė, 

L. Šniuolytė  

9 Meno terapijų  taikymas 

panaudojant  inovatyvius 

mokymo metodus 

        PŠKC I-II pusmetis G. Baronienė 

10 Šeimos ir pedagogų  pozityvus 

bendradarbiavimas naudojant 

judrias veiklos formas 

        PŠKC I pusmetis R. Baltrimienė 

 

11 Psichologinis vaiko saugumas: 

autizmas(ASS) 

PŠKC 

 KU TSI 

I-II pusmetis O. Sindarienė, 

I. Tarvydienė, 

R. Bukienė, 

R. Šylienė,              

S. Lisinskienė, 

L. Šniuolytė, 

N. Vaišienė 

12 Kūrybiškumo ugdymas 

ikimokykliniame ugdyme 

PŠKC 

 KU TSI 

II  ketvirtis A. Andriejauskienė, 

A. Kniukštienė, 

I. Tarvydienė, 

O. Sindarienė 

13 Muzikos ir vaizdų koregavimo 

programų taikymas 

ikimokyklinio ugdymo veikloje 

         PŠKC   II pusmetis A. Andriejauskienė 

14 Priešmokyklinis ugdymas ir jo 

aktualijos 

         PŠKC II pusmetis  R. Bukienė, 

R. Eidėnienė, 

V. Lukauskienė, 

I. Vindigienė 

15 Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

mokymas skaityti 

        PŠKC 

        KU TSI 

  I pusmetis R. Eidėnienė, 

V. Lukauskienė, 

I. Vindigienė 

16 Vidaus audito rezultatai         PŠKC 

        KU TSI 

I- III pusmetis D. Kurlienė, 

V. Lukauskienė, 

R. Tarvydienė 

17 Meninio ugdymo  tendencijos.         PŠKC    I pusmetis G. Baronienė, 

S. Lisinskienė 

18 Dokumentų rengimas ir 

administracinės kalbos ypatybės 

        PŠKC 

        KU TSI 

   I pusmetis J. Jucevičienė 

19 Pozityvių santykių kultūra. 

Efektyvus bendravimas ir 

motyvacija 

        PŠKC    II pusmetis  Įstaigos pedagogai 

20 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  amžiaus  vaikų 

vertybių  formavimas  remiantis 

tautinėmis  tradicijomis. 

        PŠKC      II pusmetis A. Andriejauskienė 



21 Vaikų pykčio priepuoliai ir jų 

valdymas 

KU TSI     II pusmetis S. Lisinskienė  

D. Popvevkienė 

22 Vaikų krizės. Kaip padėti  jas 

įveikti 

KU TSI    I pusmetis D. Kurlienė  

S. Lisinskienė 

23  Emocinio intelekto ugdymo 

programa  Kimochis 

        PŠKC    I pusmetis D. Kurlienė  

L. Steponavičienė  

S. Lisinskienė 

24  Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

sutrikusio elgesio problemos ir 

jų sprendimo būdai 

KU TSI    I pusmetis V. Paslavičienė  

D. Tamoševičienė 

25 Kokybiško vadovavimo 

šiuolaikinei mokyklai matmenys 

KU TSI    I pusmetis A. Aniulė  

R. Tarvydienė 

26 Modernioji kūno kultūra 

ikimokyklinėje įstaigoje 

KU TSI    I pusmetis R. Baltrimienė  

I. Vindigienė 

27 

 

 

 

Bendradarbiavimo erdvių 

kūrimas lopšelio grupėje 

(Inovacija) 

 

KU TSI    I pusmetis O. Sindarienė  

I. Tarvydienė  

N. Vaišienė  

L. Steponavičienė 

28 Kaip auklėtojui kalbėtis su 

ugdytinių tėvais 

KU TSI    I pusmetis I. Petrauskienė  

L. Steponavičienė 

29 Sveikos gyvensenos ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje 

KU TSI    I pusmetis R. Baltrimienė 

30 Saugios socialinės-emocinės 

aplinkos kūrimas grupėje 

        KU TSI    I-II 

pusmetis  

Įstaigos pedagogai 

31 Smurto prevencija 

ikimokyklinėje įstaigoje 

KU TSI    I pusmetis A. Aniulė  

R. Tarvydienė 

32 Elektroninio dienyno „Mūsų 

darželis“ taikymas praktikoje 

 I pusmetis Įstaigos pedagogai 

 

 

PRITARTA                                                   

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybos 

2019 m. gruodžio12 d. protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. V5-5) 
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