
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 

 DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 
2021 m. sausio 15 d. Nr. V-10 

Klaipėda 

 

          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 2020 m. gruodžio 29 d. protokolinį nutarimą (protokolas 

Nr. V5-5): 

1. N u s t a t a u 2021 metų: 

1.1. prioritetą: ugdytinių pasiekimų ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų 

vaikams teikimo gerinimas; 

1.2. tikslus: 

1.2.1.  kurti saugias ir šiuolaikiškas ugdymosi sąlygas; 

1.2.2. užtikrinti visapusišką vaikų poreikių tenkinimą, stiprinant bendruomenės narių 

komandinį darbą, skatinant lyderystę.  

1.3. uždavinius: 

1.3.1. užtikrinti veiksmingą įstaigos darbą; 

1.3.2. sudaryti sąlygas nuolatiniam pedagogų tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai; 

1.3.3. atnaujinti įstaigos materialinę bazę; 

1.3.4. tobulinti individualių vaiko gebėjimų stebėseną bei pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemą; 

1.3.5. siekti individualios vaiko pažangos, efektyviai taikant inovatyvius ugdymo būdus, 

informacines-komunikacines technologijas ugdymo procese.  

1.3.6. sudaryti tinkamas ugdymo(si) sąlygas specialiųjų poreikių turintiems vaikams.  

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 2020 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 

priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 2021 metų veiklos planą (2 priedas). 

 

  

Direktorė                                                             Angelė Aniulė 
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                                                                          Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ 

                                                                   direktoriaus 2021 m. sausio 15 d.  

                                           įsakymo Nr. V-10 

                            1 priedas  

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Klaipėdos lopšelis-darželis „Eglutė“ (toliau – Įstaiga) – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 

sudaranti palankias sąlygas brandinti vaiką mokyklai, puoselėjanti lietuvių liaudies tradicijas, 

sauganti ir stiprinanti fizinę ir psichinę vaikų sveikatą. Įstaigos 2020–2022 metų strateginiame ir 

2020 metų veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštos švietimo 

paslaugų kokybės užtikrinimą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Pasirinktos 2020 metų 

prioritetinės krypties – palankios emocinės aplinkos kūrimas bendruomenėje, tikslas – kurti saugią, 

mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstą aplinką. Tikslo 

įgyvendinimui išsikelti 3 uždaviniai: 1) stiprinti bendruomenės narių sąveiką, gerinant ugdymo 

kokybę; 2) įgyvendinti socialinio emocinio ugdymo programas, plėtoti vaikų emocinį intelektą, 

taikant pažangius ugdymo metodus; 3) telkti savivaldos institucijas, kuriant sveikai ir saugiai 

gyvenančią bendruomenę.  

Planuotos priemonės sėkmingai vykdytos vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa, Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si), 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ neformaliojo vaikų švietimo meninio (dailės) ugdymo 

programa, neformaliojo vaikų švietimo „Etnokultūros vertybių perdavimo ir perėmimo galimybės 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“ ugdymo programa, neformaliojo vaikų švietimo 

fizinio ugdymo programa „Aktyvus vaikas“, neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos 

ugdymo programa „Sveikas ir saugus vaikas”. Priešmokyklinio ugdymo procese taikyta tarptautinė 

ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“ (36 ugdytiniai), 1 ikimokyklinio ugdymo 

grupėje – socialinio emocinio ugdymo programa „Kimoči“ (19 ugdytinių).  

Užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą bei tęstinumą, 

paruoštas Įstaigos 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, Įstaigos 2020 veiklos planas, grupių 

ugdymo, kūrybinių grupių, savivaldos institucijų veiklos planai. Užtikrinant ilgalaikę, veiksmingą ir 

kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje, parengtas Korupcijos prevencijos programa 

2020–2022 metams ir programos įgyvendinimo 2020–2022 metų priemonių planas. Parengta 

sveikatos stiprinimo programa „Judu, žaidžiu sveikatos ritmu“ 2021–2025 m. Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino sveikatos 

stiprinimo programą ir 2020 m. gruodžio 15 d. pripažino Įstaigą sveikatą stiprinančia mokykla. 

Įstaigoje sėkmingai įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis”. 

Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 189 

ugdytiniams. 2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje veikė 3 lopšelio, 6 ikimokyklinio ir 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupės. Teikta savalaikė pedagoginė, psichologinė, socialinė ir teisinė pagalba vaikui ir 

šeimai. 2020 m. mokesčio lengvata taikyta: 3 šeimoms – 100 %, 24 šeimoms – 50 % (2019 m. 1 

šeimai – 100 %, 21 šeimai – 50 %). Logopedo paslaugos (1 etatas) teiktos 36 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. Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose (5) svarstyti saugios aplinkos 

užtikrinimo, specialiųjų poreikių vaikų ugdymo rengiant pritaikytas individualias ugdymo 

programas (3), vaikų kalbos ugdymo klausimai. Plėtoti ryšiai su Klaipėdos pedagogine psichologine 

tarnyba dėl vaikų specialiųjų poreikių nustatymo, ugdytinių kalbos, komunikavimo ir raidos 

vertinimo, psichologinio klimato tyrimo įstaigoje. Siekiant vaiko gerovės, bendradarbiauta su BĮ 

Klaipėdos m. šeimos ir vaiko gerovės centru (11 kartų); Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir 

įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių 



apsaugos skyriumi (2 kartus); Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio 

koordinavimo grupe (1 kartą).   

Įstaiga dalyvauja vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje ir 

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

Sutelktai dirbo savivaldos institucijos. 2020 m. vyko 5 Įstaigos tarybos posėdžiai, 3 

Tėvų tarybos posėdžiai, 5 Mokytojų tarybos posėdžiai, 3 Metodinės tarybos posėdžiai. Savivaldos 

grupės teikė siūlymus dėl saugios, mokyklos bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu 

pagrįstos aplinkos kūrimo, padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, įstaigos 

funkcionavimo problemas. 

Ugdymo programas įgyvendino 24 pedagogai (23,6 etato), dirbo 25 nepedagoginiai 

darbuotojai (24,93 etato). Pedagogai yra įgiję aukštas kvalifikacines kategorijas: 14 pedagogų – 

mokytojo metodininko, 7 – vyresniojo mokytojo. 3 mokytojai neatestuoti (jauni specialistai). 

Kasmet didėja darbuotojų motyvacija profesiniam tobulėjimui, naujovių paieškai ir jų  

įgyvendinimui. 5 darbuotojai studijuoja aukštosiose mokyklose: Klaipėdos universitete ir Klaipėdos 

valstybinėje kolegijoje. 1 pedagogas atestuotas ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko 

kvalifikacinei kategorijai. 2 pedagogai buvo deleguoti į kitas ikimokyklines įstaigas vertinti 

mokytojų, siekiančių aukštesnės kategorijos, veiklą. 

2020 metais pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas vyko 

atsižvelgiant į metų veiklos prioritetus, šiandienos kintančius ugdytinių ugdymo(si) poreikius, 

asmeninio tobulėjimo siekius. Vadovai kvalifikaciją tobulino 33 dienas, 193 val. (2019 m. – 16 

dienų, 98 val.). Pedagogai – 309 dienas, 1854 val. (2019 m. – 142 dienas, 1243 val.) arba 

kiekvienas vidutiniškai 14 dienų, 84,3 val. (2019 m. – 6,45 dienas, 56,5 val.). Prioritetine tema – 

socialinis-emocinis ugdymas – pedagogams Įstaigoje organizuoti 2 seminarai („Pozityvių santykių 

kultūra ir jos formavimo gairės mokytojų kolektyve“, „Ugdančioji lyderystė vaikų, tėvų ir kolegų 

atžvilgiu“), metodinė diena „Saugios socialinės-emocinės aplinkos kūrimas grupėje“. 8 pedagogai 

dalyvavo ilgalaikėje kvalifikacijos tobulinimo programoje „Socialinės ir emocinės vaiko gerovės 

didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, 23 pedagogai – trumpalaikiuose kvalifikaciniuose 

renginiuose socialinio emocinio ugdymo klausimais. Skaitmeninio raštingumo  (IKT) mokymuose 

dalyvavo 18 pedagogų. Kursus apie psichologinį vaiko saugumą, smurto ir patyčių prevenciją, 

išklausė 10 pedagogų, specialiosios pedagogikos ir psichologijos – 5. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai (4) išklausė kursus apie priešmokyklinio ugdymo aktualijas. 2020 m. kvalifikaciją 

tobulino 19 nepedagoginių darbuotojų, 5 kvalifikaciniuose renginiuose. Auklėtojų (mokytojų) 

padėjėjams Įstaigoje organizuotas seminaras „Auklėtojų padėjėja – ugdymo proceso dalyvis“.  

Kvalifikacijos tobulinimas, ieškojimas naujovių, savivaldos aktyvus ir produktyvus 

darbas sudarė galimybę pagerinti ugdymo kokybę, plėtoti ir tobulinti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų žinias ir patirtį. Ugdymo procesas organizuotas kokybiškai ugdant 

vaikus nuotoliniu būdu; tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai.  

Atliktas pedagoginio ir nepedagoginio personalo veiklos vertinimas ir įsivertinimas. 

Vykdyta pedagogų veiklos priežiūra, siekiant išsiaiškinti vaikų kūrybiškumo, pažintinės veiklos 

plėtojimo būdų ir priemonių taikymo veiksmingumą. Analizuotas vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, gautų rezultatų panaudojimas, ugdomosios veiklos planavimo principų taikymas.  

Įstaigos pedagogai paruošė nuotolinio ugdymo refleksijas. Geranoriškumu, pasitikėjimu, 

objektyvumu ir pagarba grįsta pedagogų veiklos stebėsena orientuota į kūrybinės laisvės suteikimą 

planuojant ir organizuojant ugdomąją veiklą. Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti ir 

skleisti pozityvią darbo patirtį. Savo gerąja darbo patirtimi mieste dalinosi 7 pedagogai: pristatė 

savo pranešimus, vedė forumus, kursus, rodė atviras ugdymo veiklas Klaipėdos pedagogų švietimo 

ir kultūros centre, kitose ikimokyklinėse įstaigose. 

Tobulinant ugdymo paslaugų kokybę, siekiant kiekvieno vaiko individualios 

pažangos, stengtasi sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si). 2020 m. dalyvauta 4 tarptautiniuose, 

8 šalies, 4 miesto projektuose; 1 tarptautiniame, 7 šalies, 2 miesto konkursuose; 12 šalies parodų, 1 

šalies pilietinėje akcijoje. Įstaigoje organizuoti 9 edukaciniai renginiai, 5 edukacinės išvykos, 6 



parodos, 2 teminės savaitės, 2 sveikatinimo mėnesiai, 3 bendruomenės edukaciniai projektai, 8 

grupių ilgalaikiai projektai.  

Siekiant visapusiškos asmenybės brandos ir socializacijos, aktyviai dalyvauta  

tarptautiniuose projektuose: „Mūsų namai – dorybių žemė“, „Rudenėlio košė-malošė“, „Mano 

gardžiausias pyragas“. Dalyvauta ilgalaikiuose respublikiniuose projektuose: „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“, „Mane supantis pasaulis“, „Žaidimai moko“, „Žaidimų paslaptys“, „Susipažinkime su 

sporto šakomis“, „Olimpinis mėnuo“, „Paukščių knyga“, „Linksmasis  švyturiukas“, „Tikėkim 

kalėdų stebuklais“; regioniniame sporto renginyje „Judrusis uostas“; pilietinėje akcijoje  ,,Atmintis 

gyva, nes liudija“. Ugdytinių ir pedagogų darbai eksponuoti 1 tarptautiniame, 7 šalies, 2 miesto 

konkursuose; 12 šalies parodų (gauti diplomai, padėkos). Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvavo 

tarptautiniame Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapio konkurse „Mano ateities pasaulis“. 

Internetinėje erdvėje organizuotas ugdytinių darbų konkursas „Mano pirmasis vyšnių sodas“, skirtas 

žolininkės E. Šimkūnaitės 100-to metų jubiliejui paminėti (nugalėtojas buvo apdovanotas vyšnios 

medeliu, kurį pasodino savo sode). Įstaiga dalyvavo Klaipėdos m. inicijuotame konkurse 

„Judriausias darželis“.  

Edukacinės veiklos organizuotos už įstaigos ribų: Žvejų kultūros rūmuose, „Švyturio“ 

arenoje, parke, Ventės rage, Laikrodžių muziejuje. Organizuojant ugdymo procesą, į įstaigą buvo 

pakviestos tautodailininkai iš Klaipėdos ir Kauno miestų, kurie vedė ugdytiniams ir pedagogams 

edukacines veiklas. Organizuotos  edukacinės veiklos su vaikų rašytoju Gintaru Karlausku,  Junijor 

city jazz artistais, Klaipėdos miesto policijos pareigūnais. 

Kuriant palankią, bendruomenės narių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu pagrįstą 

emocinę aplinką bendruomenėje, ugdytinių tėvai buvo skatinami aktyviai dalyvauti ugdymo 

procese. Ugdytinių tėvai įstaigoje suruošė parodas: „Dėdė derlius atkeliavo“, „Kalėdų eglučių 

alėja“, „Kalėdinė puokštė“. Tėvai, kartu su vaikais, dalyvavo respublikinėse darbų parodose. Savo 

darbus siuntė į Vilkaviškio, Vilniaus, Klaipėdos ikimokyklines įstaigas, Šiaulių savivaldybės 

švietimo centrą.  Tėvai su vaikais dalyvavo tarptautiniame projekte „Mamytė – mano širdies 

dalelytė“. Ugdytiniai ir jų tėvai dalyvavo miesto vaikų ir jų šeimų saviraiškos skatinimo  projekte 

„Kūrybinga šeima“. Įstaigoje mokytojai kartu su ugdytiniais ir jų tėvais, organizavo įvairių darbų 

parodas: „Baltija – jūra gimtoji“, „Skiautė vaiko rankose atgyja“, „Pinu tautinę juostą“, „Mažų 

pirštelių dideli darbeliai“. Ugdytinio mama D. Jerofejeva  priešmokyklinio ugdymo vaikams 

pravedė edukacinę veiklą „Šypsausi – mano sveiki dantukai“. Įstaigos veiklos plane buvo numatyta 

įvairių renginių su ugdytinių tėvais, bet perėjus į nuotolinį ugdymą, daugelis planuotų renginių 

neįvyko.  

Bendruomenėje vyko renginiai Mokslo ir žinių dienai, Mokytojo dienai, Moters dienai 

paminėti.  

2020 m. įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Vadovaujantis ikimokyklinių įstaigų 

vidaus audito metodika, atliktas Įstaigoje giluminis vidaus auditas. Pagrindu pasirinktas 6.4 rodiklio 

(Valdymo ir savivaldos dermė) pagalbinis rodiklis 6.4.2. (Mokyklos savivaldos veiklumas) kaip 

plačiojo audito metu išryškėjusi Įstaigos silpnybė. Mokyklos savivaldos veiklumas  įvertintas 3,6 

lygiu. 92,6 proc. apklaustų darbuotojų mano, kad Įstaigos savivalda yra aktyvi, kompetentinga, 

atliekanti savo funkcijas. 7,4  proc. darbuotojų mano, kad trūksta savivaldos iniciatyvos plėtojant 

bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais bei kitomis ugdymo įstaigomis.Atsižvelgiant į audito grupės 

rekomendacijas, parengtas savivaldos veiklos tobulinimo planas 2021–2022 m. Vidaus audito 

rezultatai aptarti savivaldos institucijose ir panaudoti rengiant Įstaigos strateginį ir veiklos planus.  

Įstaigoje atliktas psichologinio klimato tyrimas. Klaipėdos pedagoginės psichologinės 

tarnybos atlikto pirmo psichologinio klimato tyrimo vertinimas – 4,57 balo; antro – 4,48 balo. 

Bendras psichologinio klimato įvertinimo rodiklis 4,52 balo (iš galimų 5 balų). 93,7 proc. 

darbuotojų psichologinį klimatą įvertino gerai. Aukšti įvertinimai gauti subjektyvaus požiūrio į 

vadovą (4,59 balo) ir subjektyvaus požiūrio į santykius su ugdytiniais (4,59 balo)  įvertinime. 

Dauguma įstaigos darbuotojų (95 proc.) visiškai sutinka arba sutinka su teiginiu, kad vadovas 

visada atsižvelgia į darbuotojų argumentuotą nuomonę sprendžiant visiems svarbius klausimus. 

Psichologinio klimato tyrimo rezultatai rodo, kad įstaigos darbuotojai iš esmės pozityviai vertina 



psichologinį klimatą įstaigoje (visi rodikliai yra aukštesni nei 4 balai 5 balų skalėje). Visi 

psichologinio klimato aspektai vertinami gerai ir labai gerai.   

Toliau sėkmingai buvo plėtojamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais–

mikrorajonolopšeliais-darželiais „Pagrandukas“, „Nykštukas“, „Pušaitė“, „Sakalėlis“, „Žiogelis“.  

Dalyvauta respublikiniame ikimokyklinių įstaigų, turinčių „Eglutės“ pavadinimą, projekte „Mane 

supantis pasaulis“. Glaudžiai bendradarbiaujama su Klaipėdos valstybine kolegija. Šios įstaigos 4 

studentai atliko praktiką darželyje. Palaikomi ryšiai su Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir 

ugdymo mokslų fakultetu, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru, Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų centru, 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.  

2020 m. atnaujinta įstaigos materialinė bazė. Savivaldybės lėšomis suremontuoti 3 

lauko avarinių išėjimų laiptai ir jų turėklai, atlikti šilumos sistemos remonto darbai. Šilumos punkte 

2020-03-16 įvykus avarijai ir karštu vandeniu užliejus darželio patalpas, savivaldybės lėšomis 

atlikti einamojo remonto darbai galerijoje ir antro korpuso koridoriuje, o Įstaigos lėšomis 

suremontuotos užlietos raštinės, dailės bei sveikatos studijų patalpos (5 tūkst. Eur). 2020 m. 

įstaigoje atlikti kiti materialinės bazės gerinimo darbai: suremontuota 1 grupė (68 kv. m., 4,9 tūkst. 

Eur), įrengta edukacinė erdvė etnokultūros ugdymui (0,5tūkst. Eur). Įsigyta ilgalaikio turto: 

elektrinė keptuvė (1,7 tūkst. Eur), elektrinė viryklė (2,0 tūkst. Eur), pobarinė indaplovė (1,2 tūkst. 

Eur. – paramos  lėšos). Atnaujinti vaikiški baldai grupėse (9 stalai, 40 kėdučių – 0,9 tūkst. Eur). 

Ugdymo procesui vykdyti įsigyta: 2 nešiojami kompiuteriai ir jų priedai (0,7 tūkst. Eur), 

kanceliarinių prekių ir priemonių (0,9 tūkst. Eur), edukacinių baldų ir edukacinių priemonių (2,5 

tūkst. Eur), sportinio inventoriaus (0,3 tūkst. Eur), vaikiška sportinė apranga (0,3 tūkst. Eur). Įsigyta 

vaikiškos patalynės ir rankšluosčių 250 vnt. (0,5 tūkst. Eur.). Sumontuoti 3 informaciniai stendai 

koridoriuose bei kabinetų ir grupių lentelės (0,9 tūkst. Eur), suklijuoti sienų lipdukai laiptinėse, 

salėje (0,4 tūkst. Eur.). Paramos lėšų gauta 2199,00 Eur. 

Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią 

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

patalpos, pirmo korpuso koridoriaus remontą, virtuvės remontą, įrengti lauko pavėsines, sporto 

aikštelę su specialia danga, perkloti šaligatvius ir žaidimų aikštelių dangą, išmontuoti lauko rūsį, 

renovuoti šildymo sistemą, vandentiekį, stogą bei įrengti lietaus nuotekų tinklą, apšiltinti pamatus 

bei galines pastato sienas, atstatyti pastato apdailinį sluoksnį. Atliepiant šių dienos vaikų ugdymosi 

poreikius, nepakanka kompiuterių, interaktyvių, edukacinių ugdymosi priemonių.  

Išanalizavus ir aptarus 2020 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. Parengta sveikatos stiprinimo programa „Judu, 

žaidžiu sveikatos ritmu“ 2021–2025 m. Įstaiga 

pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla. 

3. Palankios sąlygos pedagoginės patirties sklaidai 

įstaigoje, mieste, šalyje. 

4. Kryptingas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

5. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis”.  

6. Labai geras Įstaigos psichologinis klimatas  

1. Bloga darželio pastato fasado ir lauko 

takų bei žaidimo aikštelių dangos būklė.  

2. Nepakanka lėšų sportinio inventoriaus, 

IKT technologijų, metodinių priemonių 

įsigijimui.  

3. Dalis tėvų pasyviai dalyvauja vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo procese. 

4. Nepakankamas kai kurių mokytojų 

skaitmeninis raštingumas 

 

Galimybės Grėsmės 



1. Paramos lėšų panaudojimas ugdymo aplinkai 

gerinti. 

2. Skaitmeninio raštingumo mokymų organizavimas. 

3. Edukacinių erdvių atnaujinimas, kuriant sveikatai 

palankią aplinką, išmaniųjų technologijų naudojimas 

ugdymo procese.  

4. Įstaigos ir šeimos partnerystės plėtojimas, taikant 

pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą. 

5. Pedagogų įsitraukimas į tarptautinių projektų 

rengimą ir įgyvendinimą 

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. 

5. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų trūkumas 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ veiklos planas 2021 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 2021 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos miesto savivaldybės 

ilgalaikius 2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ 2021–2023 

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 2021 m. naudojami sutrumpinimai:  

Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centras – KU TSC, 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“ 2021 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. Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

nemokamo maitinimo apskaitos 

vykdymas 

O. Eirošienė Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

1.11. Darbuotojų metinis veiklos 

vertinimas 

A. Aniulė,  

A. Mėlinauskienė 

Sausis Darbo 

taryboje 

1.12. Prevencinių priemonių taikymas 

vaikų sveikatai stiprinti: 

   

1.12.1. Ugdytinių sveikatos priežiūros 

vykdymas 

 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva 

 

Nuolat 

 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.12.2. Pirmosios pagalbos suteikimas 

susirgusiems vaikams 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva 

Nuolat 

 

Įstaigos 

taryboje, 



 

 

 

 

 

 

direkciniame 

posėdyje 

 

1.12.3. Prevencinių priemonių taikymas 

infekciniams susirgimams mažinti 

 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva 

 

Nuolat 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.12.4. Ugdytinių sergamumo bei 

lankomumo vertinimas 

 

A. Aniulė, 

G. Klementjeva, 

grupių mokytojai 

Nuolat 

 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.13. Viešųjų pirkimų vykdymas A. Mėlinauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.14. Maisto sandėlio inventorizacija Inventorizacijos 

komisija 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos 

taryboje 

1.15. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

metinė inventorizacija 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkritis, 

gruodis 

Įstaigos 

taryboje 

1.16. Vidaus kontrolės politikos 

įgyvendinimas 

Atsakingi asmenys Nuolat Įstaigos 

taryboje 

1.17. Saugos darbe užtikrinimas:    

1.17.1. Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

A. Mėlinauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

1.17.2. Darbuotojų instruktavimas darbo, 

civilinės ir priešgaisrinės saugos 

klausimais 

A. Mėlinauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.17.3. Gaisrinės, civilinės saugos 

mokymo programos vykdymas 

A. Mėlinauskienė 

 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.17.4. Bendruomenės narių savijautos 

įstaigoje tyrimas 

A. Aniulė, Vaiko 

gerovės komisija 

Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.18. Vaiko gerovės komisijos veiklos 

vykdymas 

R.Tarvydienė, 

A. Stalnionienė 

Nuolat Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.19. Vidaus audito vykdymas. 

Rezultatų apibendrinimas ir 

pristatymas bendruomenei 

VAK grupė Pagal numatytus 

terminus 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

1.20. Mokytojų atestacija A. Aniulė Pagal planą Atestacijos 

komisijoje 

1.21. Bendradarbiavimas su šeima:    

1.21.1. Grupių tėvų susirinkimai  Grupių mokytojai Pagal planą Metodinėje 

taryboje 

1.21.2. Bendri tėvų susirinkimai:    

1.21.2.1. Individualių vaiko gebėjimų 

stebėsena 

A. Aniulė, 

psichologas 

Balandis Mokytojų 

tarybose 

1.21.2.2. Pasiruošimas lankyti lopšelį A. Aniulė, 

ankstyvojo ugdymo 

mokytojai 

Birželis Mokytojų 

tarybose 

1.21.2.3. Priešmokyklinuko iššūkiai 

ruošiantis mokyklai 

A. Aniulė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Rugsėjis Mokytojų 

tarybose 

1.21.3. 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 2021 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, 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 Sausis–gruodis Įstaigos 

taryboje 

2.14. Korupcijos  prevencijos plano 

priemonių ataskaitų ruošimas 

R. Tarvydenė 

 

Sausis–gruodis Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

2.15. Vaikų pasiekimų ir pažangos 

fiksavimo elektroniniame dienyne 

tvarkos aprašas  

R. Tarvydienė, 

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 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

3.5. Dailės, etnokultūros, sveikos 

gyvensenos ir fizinio ugdymo  

proceso pokyčių vertinimas 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Sausis Mokytojų 

taryboje 

3.6. E-dienyno pildymo stebėsena ir 

analizė 

R. Tarvydienė, 

 A. Aniulė 

Sausis–gruodis Metodinėje 

taryboje 

3.7. Gerosios patirties sklaida: atviros 

veiklos: 

   

3.7.1. Edukacinė veikla-projektas         

,,Mylim ir globojam paukštelius” 

Ankstyvojo  

amžiaus 

grupių mokytojos, 

mokytojų padėjėjos 

Sausis–gegužė Metodiniame 

susirinkime 

3.7.2. Edukacinės  veiklos  vyresniojo 

amžiaus grupėje 

S. Lisinskienė, 

D. Kurlienė, 

L. Steponavičienė 

Balandis Metodiniame 

susirinkime 

3.8. IKT taikymas ugdymo procese  R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Sausis–gegužė Metodiniame 

susirinkime 

3.9. Individualių vaiko gebėjimų 

stebėsena ugdymo procese bei 

pasiekimų ir pažangos vertinimo 

sistemos taikymas praktikoje 

R. Tarvydienė, 

A. Aniulė, 

mokytojai 

Sausis–gegužė Mokytojų 

tarybos 

posėdyje, 

Metodiniame 

susirinkime 

3.10. Nuotolinio ugdymo 

organizavimas 

R. Tarvydienė, 

A. Aniulė, 

mokytojai 

Pagal poreikį Mokytojų 

tarybos 

posėdyje, 

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 Spalis 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. Pranešimas „Gimtą kalbą mylėk, R. Šylienė, Kovas Metodiniame 



jos pagalba pasaulį pažinsi” R. Bukienė susirinkime 

5.1.2. Specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo aktualijos 

V. Paslavičienė, 

S. Lisinskienė 

 Gegužė Metodiniame 

susirinkime 

5.1.3. Metodinė valanda įstaigos 

pedagogams „Ebru menas – 

piešimas ant vandens” 

R. Marcinkevičienė Gegužė Metodiniame 

susirinkime 

5.1.4. 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. Lankstinukas ugdytinių tėvams ir 

mokytojoms ,,Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų girdimojo 

suvokimo lavinimas” 

A. Stalnionienė Vasaris Metodinėje 

taryboje 

5.2.2. Lankstinukas „Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų artikuliacinės 

motorikos lavinimas” 

A. Stalnionienė 

 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

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

preišmokyklinių gr. 

mokytojos 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

5.2.4. Respublikinis projektas „Žaidimai 

moko” 

A. Stalnionienė, 

R. Baltrimienė 

Sausis–kovas Metodinėje 

taryboje 

5.2.5. Lankstinukas ,,Lopšelis – mano 

antrieji namai” 

Ankstyvojo amžiaus 

grupių mokytojos 

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. Pranešimas „Gimtą kalbą mylėk, 

jos pagalba pasaulį pažinsi” 

R. Šylienė, 

R. Bukienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.3.2. Metodinės priemonės, skirtos 

emociniam-socialiniam ugdymui, 

pristatymas: „Mano nuotaika”, 

„Užaugęs norėčiau būti”(sukurtos 

naudojant „Read.bookcreator”) 

D. Kurlienė Balandis Metodinėje 

taryboje 

 

 

 

5.3.3. Pranešimas ,,Kūrybiškumas ir 

pažinimas per pojūčius ir 

emocijas” 

S. Lisinskienė Balandis Metodinėje 

taryboje 

 

5.3.4. Parodomoji edukacinė veikla 

miesto projekte ,,Muzikuojantys 

Klaipėdos darželiai” 

A. Andriejauskienė 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 A. Aniulė, Rugsėjis–gruodis Mokytojų, 



taikymas R. Tarvydienė 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 

tarybos 

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 

Sausis–gruodis Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

6.8.  Sveikatos stiprinimo programos     

,,Judu, žaidžiu sveikatos ritmu” 

vykdymas 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė, 

grupių mokytojos 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.9. Įstaigos sportiniai bei 

sveikatinimo renginiai: 

   

6.9.1. Dalyvavimas  Lietuvos mažųjų 

žaidynėse 

R. Baltrimienė, 

R. Šylienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Vasaris–gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.2. Pažintinė judri paskaita „Sveikos 

mitybos takeliu” 

R. Baltrimienė, 
G. Klementjeva 

Vasaris Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.3. Visuotinė ugdytinių pamoka lauke 

,,Būk atsargus ir saugus” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė  

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.4. Tarptautinio projekto-konkurso 

„Sustabdyk  gerumo  akimirką” 

organizavimas 

R. Baltrimienė,  

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Sausis–balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.5. Sportinės  pramogos  

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo ugdytiniams ir jų tėvams 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo  

kūrybinė grupė 

Sausis–gruodis 

 

 

 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 



6.9.6. Sveikos gyvensenos ugdymo 

mėnuo „Valgyk sveikai-jauskis 

žvaliai” 

R. Baltrimienė, 

R. Tarvydienė 

grupių mokytojai 

Spalis 

 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.9.7. Sporto šventė, skirta vaikų 

gynimo dienai 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Birželis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.10. Projektinė veikla:    

6.10.1.   Projektas ,,Aš saugus, kai žinau” R. Eidėnienė, 

R. Šylienė, 

R. Bukienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.10.2. Tarptautinis projektas „Pamoka 

lauke” 

R. Baltrimienė,  

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.10.3. Tarptautinis projektas „Žmogaus 

dovana  Žemei” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Kovas–balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose 

6.11. Sportiniai renginiai su socialiniais 

partneriais: 

   

6.11.1. Sporto šventė su lopšeliais-

darželiais:  „Pušaitė”, 

„Nykštukas”, „Pagrandukas”, 

„Sakalėlis” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.11.2. Sporto šventė prie jūros. 

Dalyvauja ikimokyklinės ugdymo 

įstaigos 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo  

kūrybinė grupė 

Gegužė Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.11.3.  Miesto projektas su socialiniais 

partneriais „Patyriminio ugdymo 

galimybės ikimokyklinio amžiaus 

vaikų fizinėje veikloje” 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė 

Sausis–balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.11.4.  Dalyvavimas Sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

veikloje 

R. Baltrimienė, 

sveikatos stiprinimo 

kūrybinė grupė, 

grupių mokytojos 

2021 m. Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

6.12. Eko teatro veikla    

6.12.1.  Spektaklis „Rūpestėlių pasaka” Eko teatro nariai 2021 m. Metodinėje 

taryboje   

6.12.2. Spektaklis „Vabalėlio laidotuvės” Eko teatro nariai 2021 m. 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 

šventę pasitinkančią Klaipėdą” 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

7.1.2. Vaikų piešinių paroda, skirta 

vaikų gynimo dienai (miesto 

vaikų bibliotekoje) 

R. Marcinkevičienė, 

dailės kūrybinė 

grupė 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

7.1.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių paroda  vaikų ligoninėje 

 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 



7.1.4. Tarptautinis B.Petchenik vardo 

žemėlapių paroda-konkursas 

„Mano ateities pasaulis” 

R. Eidėnienė 

 

Kovas–gegužė Metodinėje 

taryboje 

 

7.1.5. Respublikinė virtuali   vaikų darbų 

paroda ,,Žiedelis Lietuvai” 

R. Šylienė, 

R. Bukienė, 

R. Eidėnienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

 

7.2. Kūrybinių darbų parodos 

įstaigoje: 

   

7.2.1. Kūrybinės dirbtuvės. „Margučių 

marginimo būdai”. Darbų paroda 

 R.Marcinkevičienė, 

dailės  kūrybinė 

grupė 

Balandis 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. Piešinių paroda, skirta šeimos 

dienai paminėti ,,Mano šeima” 

R.Marcinkevičienė, 

dailės kūrybinė 

grupė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

7.2.4. Kūrybinių darbų paroda ,,Te visad 

šviečia saulė” 

G. Baronienė, 

mokytojai 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

7.2.5. Vaikų piešinių paroda „Lik 

sveikas, darželi “ 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

7.2.6. Rudens gėrybių paroda A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

7.2.7. Nuotraukų paroda „Aš ir mano 

šeima – sportuoja visada” 

L. Šniuolytė Rugsėjis–spalis Metodinėje 

taryboje 

7.2.8. Gražiausias mano Kalėdinis 

žaisliukas 

Dailės kūrybinė 

grupė, grupių 

mokytojos 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

7.2.9. Vaikų darbų paroda ,,Mano 

Lietuva” 

R. Šylienė, 

R. Bukienė, 

R. Eidėnienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

 

 

7.2.10. Paroda ,,Mano pirmoji knygelė” R. Šylienė, 

R. Bukienė, 

R. Eidėnienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

 

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“ 

R. Šylienė Sausis–gruodis  Mokytojų 

taryboje 

8.2.2. 
 
 

Tarptautinė socialinio-emocinio 

ugdymo programa  ,,Kimoči” 

R. Tarvydienė, 

S. Lisinskienė, 

D. Kurlienė, 

Sausis–gruodis Mokytojų 

taryboje 



L.Steponavičienė 

8.2.3. 

 

Respublikinis prevencinis 

projektas „Žaidimai moko” 

R. Bukienė, 

R. Eidėnienė 

Sausis–gruodis Metodinėje 

taryboje 

8.2.4. 

 

Respublikinė pilietiškumo 

ugdymo akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija” 

O.Jašinskytė-

Sindarienė, 

mokytojai 

Sausis Mokytojų 

taryboje 

8.2.5. Švietimo mainų paramos fondo 

„eTwinning“  projektinės veiklos 

R. Tarvydienė, 

mokytojai 

Sausis–gruodis Mokytojų 

taryboje 

8.2.6. Tarptautinis  projektas ,,Drum 

drum drumbacelė” 

A. Stalnionienė 

 

 

Sausis–kovas 

 

Mokytojų 

taryboje 

 

8.2.7. Respublikinis projektas ,,Mane 

supantis pasaulis” 

D. Tamoševičienė, 

V. Paslavičienė 

Sausis–gegužė 

 

Metodinėje 

taryboje 

8.2.8. Respublikinis projektas ,,Močiutės 

linksmieji žodeliai” 

A. Stalnionienė 

A. Andriejauskienė 

Sausis–kovas Metodinėje     

taryboje 

 

8.2.9. Respublikinis projektas ,,Kuriu 

stebuklą iš siūlų” 

S. Lisinskienė, 

D. Kurlienė, 

L.Steponavičienė 

Balandis Metodinėje     

taryboje 

 

8.2.10. Meninės raiškos projektas-

konkursas ,,Išsaugok jūros ošimą 

–  leisk saulei žaist bangose” 

R. Marcinkevičienė, 

V. Paslavičienė, 

G. Baronienė 

Gegužė Metodinėje     

taryboje 

 

8.2.11. Tarptautinis  projektas ,,Plimutas-

Klaipėda. Mieliausiai skamba 

gimtoji kalba” 

D. Tamoševičienė, 

gimtosios kalbos 

kūrybinė grupė 

Vasaris–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3. Institucijos  projektai:    

8.3.1. Etnomeninis projektas „Iš kartos į 

kartą” 

A. Andriejauskienė, 

R. Tarvydienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.2. Projektas kartu su socialiniais 

partneriais „Gyvulėliai į tvartus, 

piemenėliai į trobas” 

A. Andriejauskienė, 

D. Kurlienė, 

L. Steponavičienė 

 

 

Lapkritis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.3. „Pamankštinkim pirštukus ir 

ištarkim žodelius” 

 

A. Stalnionienė, 

O. Jašinskytė-

Sindarienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.4. „Aš ir mano šeima” 

 

V. Paslavičienė, 

D. Tamoševičienė 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.5. „Linas dengia, linas rengia” 

 

A. Andriejauskienė, 

 grupių mokytojos 

 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.6.  „Sava duona gardesnė už 

svetimus pyragus” 

 

 A. Andriejauskienė, 

 grupių mokytojos 

 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   



8.3.7. „Ir akmenėlis turi širdį…” I. Tarvydienė, 

A.Kniukštienė, 

A. Budginienė 

Vasaris–

rugpjūtis 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.8. „Siūliukas-kirmėliukas” S. Lisinskienė 

 

Sausis–gruodis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.9. „Spalvų žaidimai” L. Steponavičienė, 

D. Kurlienė 

Sausis–gruodis 

 

 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

8.3.10. ,,Gimtą  kalbą mylėk, jos pagalba 

pažinsi pasaulį…” 

L. Šniuolytė Sausis–gruodis Metodinėje 

taryboje 

 

8.3.11. Kūrybinės veiklos projektas. 

Knyga – vaikų kūryba apie 

Lietuvą. 

R. Marcinkevičienė, 

V. Paslavičienė, 

G. Baronienė 

Sausis–kovas Metodinėje 

taryboje 

 

8.3.12. Pilietinė akcija „Tiesiu gerumo         

ranką tau…” 

R. Tarvydienė  Gegužė Mokytojų 

taryboje 

8.3.13. Akcija ,,Papuoškime Žemę” R. Marcinkevičienė, 

pedagogai 

Balandis 

 

Metodinėje 

taryboje 

8.3.14. Sugaus eismo akcija 

,,Vairuotojau, saugok mane, aš 

mažas” 

Priešmokyklinių 

grupių  mokytojai ir 

ugdytiniai 

 Spalis 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

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 mieste, skirtas vaikų 

gynimo dienai  ,,Kas geriau galėtų 

būti…” 

A. Andriejauskienė Birželis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.4. J. Karoso muzikos mokyklos 

ugdytinių koncertai 

R. Baltrimienė Lapkritis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.5. Klaipėdos miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų šventinis renginys 

,,Vaikystė – pasakų taku” 

A.Andriejauskienė Kovas  

 

Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.6. Renginys, skirtas smurto 

prevencijai ,,Pagalvių mūšis” 

R. Eidėnienė, 

R. Baltrimienė 

Balandis Mokytojų, 

metodinėje 

tarybose   

9.7. Teminės savaitės:    

9.7.1. Tyrinėjimų, eksperimentų ir 

atradimų savaitė ,,Oras ir vanduo” 

R. Baltrimienė, 

L. Steponavičienė 

Sausis Metodinėje  

taryboje   

9.7.2. ,,Mano žalioji palangė“ R. Baltrimienė, 

R. Tarvydienė   

grupių mokytojos 

Balandis Metodinėje  

taryboje   

9.7.3. ,,Iš knygelių ir dainų margą juostą 

aš pinu…” 

D. Tamoševičienė, 

gimtosios kalbos 

kūrybinė grupė 

Lapkritis Metodinėje  

taryboje   

 



9.7.4. Edukacinė-etnokultūrinė savaitė     

,,Linas – darbuose, linas – dainose 

A. Andriejauskienė, 

grupių mokytojos 

Lapkritis Metodinėje  

taryboje   

9.7.5. Patyriminės veiklos lauke: „Žalią 

žirnį auginau”, „Žalioji 

laboratorija”, „Vasaros gėlių 

puokštė” 

R. Tarvydienė,   

grupių mokytojos 

Gegužė– 

rugpjūtis 

Metodinėje  

taryboje   

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

10.1. Atsisveikinimas su Eglute 

„Atkeliavo trys išminčiai” 

A. Andriejauskienė Sausis Metodinėje  

taryboje   

10.2. Užgavėnių šventė ,,Čiūž 

čiužela,vež vežela” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė grupė 

Vasaris Metodinėje  

taryboje   

10.3. Kaziuko mugė ,,Josim į turgelį” A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė grupė 

Kovas Metodinėje  

taryboje   

10.4. Priešmokyklinių grupių renginys 

„Dainuoju Lietuvą” 

A. Andriejauskienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

 

Kovas  Metodinėje  

taryboje   

10.5.  Velykų šventės renginys  

,,Velykų bobučių istorija” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė 

 grupė 

Balandis Metodinėje  

taryboje   

10.6. Šeimos šventė ,,Mamai ir tėčiui 

teskamba daina” 

Vyresniųjų grupių 

mokytojai 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.7.  Grupių koncertai Motinos dienai    

,,Ačiū, motinėle” 

A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.8. Išleistuvių renginys „Darželi, lik 

sveikas” 

A. Andriejauskienė, 

priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Gegužė Metodinėje  

taryboje   

10.9. Ikimokyklinių įstaigų renginys, 

skirtas Tarptautinei vaikų dienai 

paminėti 

A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

 

Birželis Metodinėje  

taryboje   

10.10. Rugsėjo pirmosios šventė 

,,Rugsėjis sukvietė vaikus” 

Mokytojai Rugsėjis Metodinėje  

taryboje   

10.11. Derliaus nuėmimo šventė „Kokia 

vaga, tokia daga” 

A. Andriejauskienė, 

mokytojai 

Spalis Metodinėje  

taryboje   

10.12. Rudens vakarojimas ,,Šv. 

Martynas – ganiavos pabaiga” 

A. Andriejauskienė, 

D. Daugnoraitė, 

D. Liatukaitė, 

R. Marcinkevičienė 

Lapkritis Metodinėje  

taryboje   

10.13. Advento vakarojimai ,,Dek, 

Advento žvakele” 

A. Andriejauskienė, 

etnokultūros 

kūrybinė grupė 

Spalis Metodinėje  

taryboje   

10.14.  Kalėdiniai rytmečiai „Kviečia 

Kalėdų varpeliai” 

B. Andriejauskienė, 

priešmokyklinių 

grupių  mokytojai 

Lapkritis Metodinėje  

taryboje   

10.15. 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. 

Kretingos botanikos 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 TSC, KPŠKC, 

KU PF, KVK 

A. Aniulė, 

R. Tarvydienė 

 

 

Pagal numatytą 

planą 

 

 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

12.4. Ikimokyklinio ugdymo įstaigomis: 

Klaipėdos lopšeliais-darželiais 

„Pagrandukas“, „Pušaitė“, 

„Nykštukas“, „Sakalėlis”, 

„Žiogelis”, ,,Puriena”, 

“Pumpurėlis” 

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 

12.9. Respublikos Sveikatą 

stiprinančiomis mokyklomis 

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. Įstaigos patalpų einamasis 

remontas 

A. Aniulė, 

A. Mėlinauskienė 

Liepa 

 

Įstaigos  

taryboje 

13.6. Priešmokyklinių grupių 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 2020 m. veiklos aptarimas, 2021 

m. tarybos plano sudarymas. 
2. Direktorės A. Aniulės 2020 metų veiklos ataskaitos 

pristatymas (dėl pritarimo). 

3. Įstaigos biudžeto lėšų paskirstymas. 

4. Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimas 

R. Eidėnienė Sausis 

14.2. 1. Ugdymo įstaigos ir šeimos bendradarbiavimas 

ugdymo procese.  

2. Patyriminio ugdymo organizavimas lauke vasaros 

laikotarpiu.  

3. Grupių komplektavimas 2021–2022 m. m. 

R. Eidėnienė Balandis  

14.3. 1. Grupių vaikų sąrašų aptarimas. 

2. Darbuotojų tarifikacija 2021–2022 m. m. 

3. Įstaigos paruošimas naujiems mokslo metams. 

4. Naujų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

aptarimas  

R. Eidėnienė  Rugpjūtis 



14.4. 1. Veiklos gairių 2021 metams svarstymas.  

2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 2022–2024 metų 

atestacijos programos svarstymas. 

3. Sveikatą stiprinančios programos „Judu, žaidžiu 

sveikatos ritmu” 2021 m. įgyvendinimo ataskaita 

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 2020 m. veiklos plano ataskaita. 

2. 2020 metų specialistų (logopedo, neformaliojo 

ugdymo  mokytojo, meninio ugdymo mokytojo) 

veiklos ataskaitos. 
3. 2020 metų pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, 

2021 m. poreikio svarstymas. 
4. 2020 m. kūrybinių grupių veiklos aptarimas, 2021 m. 

veiklos krypčių pristatymas. 
5. Įstaigos 2021 m. veiklos plano pristatymas 

A. Aniulė 

 

 

 

 

 

 

 

Sausis 

16.2. 1. Pateiktis „Patyriminio ugdymo metodas darželyje. 

Kodėl jį taikyti?”. 

2. Pasisakymai „Patyriminio ugdymo iššūkiai. Geroji 

patirtis”. 

3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo aprašo taikymas elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“ 

A. Aniulė 
 

Balandis 

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

m.  

2. Ugdomosios veiklos planavimas elektroniniame 

dienyne. Tėvų prijungimas prie elektroninio dienyno.  

3. Individualių vaiko gebėjimų stebėsena, pasiekimų ir 

pažangos vertinimo sistemos taikymas praktikoje 

A. Aniulė 

 

Rugsėjis 

16.4. 1. 2021 metų veiklos krypčių numatymas. 

2. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–

2023 metų atestacijos programos svarstymas. 

3. Sveikatinančios programos „Judu, žaidžiu sveikatos 

ritmu”. 

A.Aniulė 

 

 

Gruodis 

17. Metodinės tarybos posėdžiai: 

17.1. 1. 2020 metų metodinės veiklos analizė, veiklos gairių 

2021 metams numatymas. 

2. Kvalifikacijos tobulinimo 2020 metais aptarimas, 

pedagoginės stebėsenos, kvalifikacijos tobulinimo 

planų 2021 m. svarstymas. 

R. Tarvydienė 

 

 

 

 

Vasaris 

 

 

 

 



3. Geroji darbo patirtis. Pranešimas ,,Gimtą kalbą 

mylėk, jos pagalba pasaulį pažinsi” 

  

17.2. 1. Mokytojų geroji darbo patirtis, taikant patyriminį 

ugdymą. 

2. Priešmokyklinio ugdymo vaikų ugdymosi pasiekimų 

apžvalga.  

3. Socialinio-emocinio ugdymo programų „Zipio 

draugai”, „Kimoči” įgyvendinimas praktikoje 

R. Tarvydienė 

 

 

 

Gegužė 

17.3. 1. Psichologo patarimai pedagogams, ieškant naujų 

metodų ir būdų dirbant su vaikais, turinčiais ugdymosi 

sunkumų bei elgesio ir emocijų sutrikimų. 

2. Ugdytinių, turinčių specialųjų poreikių, ugdymo 

aktualijos. 

3.Vaikų adaptacija ugdymo įstaigoje 

R. Tarvydienė 

 

 

Spalis 

 

PRITARTA                                                   

Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ tarybos 

2020 m. gruodžio29 d. protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. V5-5) 
____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


