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I 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2020 metų veiklos planas buvo 

parengtas atsižvelgiant į Įstaigos 2020-2022 metų strateginio plano prioritetus: kokybiško ugdymo 

paslaugų teikimas, bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas ir sveikos, šiuolaikiškos ir saugios 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančius aplinkos kūrimas. Strateginių tikslų įgyvendinimui iškelti du 

metų veiklos tikslai: kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų 

savijautą Įstaigoje ir užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į vaikų poreikius. Tikslams pasiekti 

pasirinkti šie uždaviniai: stiprinti bendruomeniškumą įtraukiant personalą bei tėvus į bendradarbiavimo 

veiklas ir nuolatinį tobulėjimą; sudaryti saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir 

bendruomenei; organizuoti tėvų pedagoginį, psichologinį švietimą; plėtoti patyriminį ugdymą įstaigoje 

bei individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaikų poreikius. 

2020 metų Įstaigos veiklos plano įgyvendinime dalyvavo Įstaigos darbuotojai (23 pedagogai ir 

24 nepedagoginiai darbuotojai), ugdytiniai ir ugdytinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 188 ugdytiniams. Veikė 2 ankstyvojo, 6 

ikimokyklinio, iš jų viena 24 valandų, ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. Įstaigoje užtikrintas 

švietimo paslaugų prieinamumas: teikta informacinė, sveikatos priežiūros, specialioji pedagoginė, 

psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. 24 vaikų šeimoms taikyta 50 proc. atlyginimo už 

maitinimo paslaugas lengvata, 1 socialiai remtinas vaikas. Mokslo metų pradžioje kalbos ir 

komunikacijos sutrikimai nustatyti 36 vaikams, iš jų kalba ištaisyta 27 vaikams (dalinai), 9 vaikams 

kalba ištaisyta, 10 vaikų buvo rekomenduota kreiptis į Klaipėdos Pedagoginę psichologinę tarnybą.  

Siekiant įgyvendinti pirmąjį tikslą - kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų, 

mokytojų ir kitų darbuotojų savijautą, buvo išsikelti uždaviniai - stiprinti bendruomeniškumą įtraukiant 

personalą bei tėvus į bendradarbiavimo veiklas ir nuolatinį tobulėjimą; sudaryti saugią, sveiką ir 

estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir bendruomenei; organizuoti tėvų pedagoginį, psichologinį 

švietimą. Įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas į ugdymo turinį 

integruotos tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių programos „Zipio draugai“, socialinių - emocinių 

įgūdžių programa „Kimochi“. Asižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl šalyje paskelbto karantino, 

specialių reikalavimų įgyvendinimo organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nepavyko 

įvykdyti visų suplanuotų veiklų su tėveliais, tačiau glaudus bendradarbiavimas su tėvais vyko 

įgyvendinant nuotolinį ugdymą, Tėvai noriai įsitraukė į kvietimą dalyvauti įvairiose parodose, 

konkursuose (projektas „Kūrybiška šeima“, „Sveikatiados“ iššūkis „Pieno tūsas“, parodos „Vabzdžių 

pasaulyje“, „Pasipuošė žemė žiedais“ ir kt.). Taip pat Įstaigos tarybos ir tėvų tarybos iniciatyva 

organizuota Kalėdinės eglutės papuošimo akcija, kurią iki galo įgyvendinti sutrukdė sugriežtintos 

karantino sąlygos. 

Įstaigoje gegužės ir lapkričio mėnesiais  buvo atliktas darbuotojų mikroklimato tyrimas, kurio 

rezultatai parodė, kad įstaigoje vyrauja palankus mikroklimatas, bendro psichologinio klimato 

įvertinimo rodiklis – 4,62. Numatytos ir įgyvendintos priemonės mikroklimato gerinimui: organizuoti 

seminarai pedagogams ir visiems darbuotojams: „Vaiko emocijų ir netinkamo elgesio valdymas“, 

„Tarpasmeniniai mokytojo gebėjimai lyderystei“, „Pozityvių santykių kultūra ir jos formavimo 

galimybės“, Klaipėdos PPT paskaita „Profesinis perdegimas“. Pedagogai individualiai tobulino žinias 

socialinių emocinių kompetencijų ugdyme („Kaip padėti vaikams valdyti pyktį“, „Kaip tinkamai 



drausminti vaikus“, „Socialinės ir emocinės vaiko gerovės didinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 

ir kt.). Naujai atvykusių vaikų tėvams buvo organizuota Klaipėdos PPT paskaita apie vaikų adaptaciją 

darželyje. Įstaigoje atnaujintos Darbo tvarkos taisyklės, parengtas ir patvirtintas Darbuotojų etikos 

kodeksas. Personalas aktyviau įsijungė į darbo grupių veiklą,   tėvai taip pat skatinami aktyviai 

dalyvauti Įstaigos veiklose. 

Įstaigoje puoselėjama bendradarbiavimo kultūra, organizuotos 9 teminės savaitės, kuriose 

dalyvavo visų grupių ugdytiniai: ekologinis ugdymas ,,Paukšteliai grįžta namo“ (nuotolinė), 

„Nežiniuko šalyje“ kalbos, muzikos, judesio bendrumui suvokti (nuotolinė), socialinių įgūdžių ugdymo 

„Be patyčių savaitė“ (nuotolinė), pažinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo ,,Aš žmogus – nepaprastas ir 

įdomus“ (nuotolinė), pažinimo srities ugdymas ,,Vabzdžių pasaulyje“ (nuotolinė), tradicinė santykių su 

bendraamžiais ir suaugusiais savaitė „Aš būsimas priešmokyklinukas“, tradicinė sveikatos ir sporto 

savaitė „Būk sveikas, mažasis olimpieti“,  sveikatos saugojimo savaitė „Būk atsargus“, bendravimo ir 

emocinio saugumo „Aš tolerantiškas, draugiškas“. Informacija apie Įstaigos veiklą nuolat atnaujinama 

internetinėje svetainėje www.klaipedoszilvitis.lt, Įstaigos Facebook puslapyje. 

Įstaigos bendruomenė yra nuolat besimokanti, tobulinanti savo profesinę kvalifikaciją. Įstaigoje 

dirba kompetentingi darbuotojai: 16  mokytojų metodininkų, 3 vyresnieji mokytojai, 1 mokytas.  2020 

m. kvalifikacijos kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose kursuose www.pedagogas.lt pedagogai 

kvalifikaciją tobulino 2099 ak. val., 1 mokytojas atestuotas metodininko kvalifikacijai.  Įgyvendinat 

nuotolinį ugdymą, pedagogai tobulino savo kompetencijas IKT srityje. Mokytojai naudoja platformas 

Padlet, Facebook, Messenger, Bookcreator įrankius,. Pasidalinta patirtimi su miesto, respublikos 

pedagogais, parengti 7 pranešimai: „Ekologinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“, „Ankstyvojo 

amžiaus vaikų kalbinių įgūdžių formavimas“, „Patyriminio ugdymo metodo efektyvumas vaikų 

gebėjimų formavimui(si)“, „Projekto  pristatymas ,,Žalia daržovę rauk-vitaminų gauk“, ,,Patyriminis 

ugdymas  pažinimo ir tyrinėjimų veikloje su ugdytiniais“, „Respublikinio projekto „Futboliukas“ 

vykdymas lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, „Fizinio ugdymo“ ir „Sveikos gyvensenos“ programų 

vykdymas pritaikant patyriminį ugdymą“. Plėtojama metodinė veikla įstaigoje: parengti 4 stendiniai 

pranešimai:  „Vaikų linijos“ inicijuota akcija „Savaitė be patyčių“, ,,Aš saugus, kai žinau“, ekologinio 

aplinkos pažinimo projekto ,,Sodinu, auginu ir ragauju“, „Pasipuošė žemė žiedais”, 2 vaizdiniai 

pranešimai: „Stebuklingos spalvų dėžutės“, „Dailės plėtra meninėje patyriminėje veikloje“. Parengta 

metodinė priemonė miesto pedagogams - muzikinė priemonė ,,Linksmasis ritmų laikrodukas“. 

Įgyvendinant uždavinį - sudaryti saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir 

bendruomenei,  buvo skiriama daug dėmesio vaikų sveikatos kompetencijų ugdymui, sveikatai 

palankios mitybos organizavimui, saugios aplinkos kūrimui. Atnaujinti vaikų valgiaraščiai, pagerintos 

sąlygos maisto gamybos bloke (konvekcinės krosnelės naudojimas, įrengtas gartraukis, nupirktas 

elektrinis katilas maišytuvas, šaldytuvas), maistas gaminamas laikantis Gerosios higienos praktikos 

taisyklėmis. Tęsiamas dalyvavimas ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir 

,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“, grupės įsijungia į sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo 

renginius, konkursus:  sportinis renginys „Judrusis uostas“ I etapas, Lietuvos mažųjų žaidynės“ I 

etapas, „Futboliuko“ projektas, „Mažųjų žaidynių 2020“ uždarymo akcija „Bendra Ąžuolo mankšta“, 

programos „Sveikatiada“ 3 projektuose: konkurse „Sveikatiados iššūkio – renkuosi sveikatai palankius 

užkandžius“, iššūkio projekte ,,Pieno tūsas‘‘, projektas „Saldintą gėrimą keičiu į vandenį“. Pedagogai 

vykdydami grupių  projektus, praturtino ugdymo procesą įvairiais renginiais ir veiklomis, įtraukė tėvus 

į aktyvią kūrybinę veiklą,  atskleidė ugdymo galimybes netradicinėse aplinkose. Įstaigoje vykdyti 

projektai: ,,Būkime sveiki, tik švarioje aplinkoje“ , ,,Aš saugus – kai žinau“, „Savigarbos link. Aš esu 

toks, koks esu“, „Vanduo – gyvybės ir švaros šaltinis“, „Sveikas maistas, sveikas vaikas“, „Pažink savo 

kūną“,  ,,Žmogus“, „Vaikų ankstyvojo amžiaus grūdinimas“ , ,,Judėjimas – vaiko sveikata“,  ,,Mūsų 

langelis į pasaulį“, ,,Žalią daržovę rauk-vitaminų gauk“,  „Kaip tapti draugu“,  „Žilvičio linksmuoju 

takeliu“. Įstaigoje parengta sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“ 2021-2025 metams ir 

įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla.   Kuriant estetišką ir saugią aplinką suremontuotos 



vienos grupės patalpos, įgyvendintas projektas „Judrusis kiemelis“,   ugdomosios aplinkos praturtintos 

vaizdinėmis priemonės, grupės papildytos naujais veiklos kampeliais, įsigytos priemonės eksperimentų 

kambarėliui, vaikų grupiniams ir individualiems užsiėmimams organizuoti. Įstaigos kieme sutvarkytos 

visos smėliadėžės, atnaujinti tentai, įrengta birių medžiagų danga po aukštesniais įrenginiais, įsigytas 

naujas sporto įrenginys vaikų užimtumui, lauko žaidimų aikštelės sutvarkytos pagal pateiktas išvadas.  

2020 metų veiklos plano antrajam tikslui - užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į vaikų 

poreikius - įgyvendinti  buvo išsikelti uždaviniai plėtoti patyriminį ugdymą įstaigoje bei 

individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaikų poreikius. 2020 metais sėkmingai 

įgyvendinama Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, kurioje akcentuojamas integralumas, t.y. 

ugdymas vyksta ne tik uždaroje erdvėje – grupėje, bet ir išnaudojant visas kitas galimybes – vaikas 

ugdomas ir realiame, ir virtualiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų. Organizuoti projektai grupėse: 

„Pagrindinės spalvos“, ,,Obuolio kelias“ , „Op op opa pa auga gėlės ir pupa“,  ekologinis projektas 

„Sodinu, auginu ir ragauju“. Organizuotos teminės savaitės: ,,Paukšteliai grįžta namo“, ,,Vabzdžių 

pasaulyje“, pažinimo ir sveikos gyvensenos ugdymo ,,Aš žmogus – nepaprastas ir įdomus“, kūrybinių 

darbų pleneras po atviru dangumi „Gamtos spalvos“ Vaikams sudarytos galimybės dalyvauti 

neformaliojo švietimo programose: sveikos gyvensenos, fizinio,  dailės ir pažinimo ir tyrinėjimų 

ugdymo programose. Organizuotos 2 ekskursijos: mokomoji-pažintinė ekskursija į Klaipėdos A. Brako 

dailės mokyklą, V. Knašiaus krepšinio sporto mokyklą ir 2 virtualios ekskursijos į Klaipėdos 

Laikrodžių muziejų, P. Domšaičio galeriją.   

Pedagogai apie patyriminio ugdymo galimybes dalijosi Įstaigoje organizuotoje metodinėje 

dienoje „Patyriminio ugdymo metodo integravimas į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo 

ugdymo programas“. Bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu ir Klaipėdos PŠKC organizuota 

nuotolinė respublikinė metodinė - praktinė konferencija „Patyriminio vaikų ugdymo galimybės 

įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programos“, kurioje 

savo patirtimi dalinosi 4 Įstaigos bei 20 ikimokyklinio ugdymo pedagogų iš kitų Respublikos 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Organizuota Respublikinė vaikų kūrybinių darbų  virtuali paroda 

„Pasipuošė žemė žiedais”. Taip pat parengti ir pristatyti nuotoliniu būdu pranešimai miesto 

mokytojams: „Projektinės veiklos ,,Žalią daržovę rauk- vitaminų gauk‘‘, „Ekologinis ugdymas 

ankstyvajame amžiuje“, filmuota atvira veikla įstaigos mokytojams „Žaliasis agurkėlis“. Žinias 

pedagogai gilino seminaruose „STEAM metodika ankstyvajame ugdyme - kelias į prasmingą vaikų 

tobulėjimą darželyje“, „Keramikos meno technologijų pažinimas be deginimo“, „Įtraukiamojo ugdymo  

modelio taikymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, „Vaikų matematinis ugdymas kaupiant geometrinę 

patirtį“, metodinėse dienose „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų sėkminga ugdymo metodų taikymo 

praktika”, „Netradicinių ugdymo erdvių kūrimas”. Siekiant tobulinti ugdymo individualizavimą ir 

diferencijavimą Įstaigoje organizuota atviro stalo diskusija „Kas tai yra įtraukusis ugdymas?“, 

parengtos pritaikytos programos specialiųjų poreikių mokiniams, pasiekimai reguliariai aptarti su 

ugdytinių tėvais, parengti individualios pagalbos planai. 

Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas vaikų saviraiškos poreikių tenkinimui, gabių vaikų ugdymui 

aktyviai dalyvauta 2 tarptautiniuose ir 32 šalies projektuose, akcijose, programose, konkursuose: 

tarptautinis projektas „Apkabinkime žemę“, projektas ,,Meškiukas Geo“, projektas „Aš rūšiuoju“, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas ,,Muzikinė mandala“, pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“, paroda „Miško gyvūnai žiemą“, paroda „Mus kalbina lietaus lašeliai“, 

paroda „O kas, jei ne mes“, paroda „Sveikas čiulbuonėli“, konkursas „Iš knygelės į širdelę 2020“,  

projektas „Mamyte, tu mieliausia“, paroda „Tai vabzdžių  gražumas, tai vabzdžių margumas“, 

fotografijų paroda „STEAM veiklos gamtoje“, fotografijų paroda ,,STEAM gyvena darželyje“, idėjų 

mugėje „Eksperimentai darželio kieme“ fotografijų paroda ,,Gaminame kartu-sveika ir skanu“, 

fotografijų paroda ,,Rudenėlio spalvos” paroda,  konkursas „Laivelis Lietuvai“, paroda „Mes 

pavasarėlio laukėm, paukštelius namolio šaukėm“, paroda „Gimtadienio sveikinimai Bitutei“, paroda 



„Po boružės sparneliu“, fotografijų parodose „Rudenėlio dovanos“ , ,„Rudens lapų simfonija“, 

Kalėdinis iššūkis ,,Pupų pėdas“.  

Įstaigos ugdytiniai, vadovaujami mokytojų, dalyvavo 12 miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

konkursuose, renginiuose (nuotoliniu būdu): paroda „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį 

pasitinkančią Klaipėdą“, kūrybinis projektas „Padėka, kurią jaučiu“, Klaipėdos apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato piešinių konkursas „Ginti. Saugoti. Padėti“, vaikų ir jų šeimų saviraiškos 

skatinimo projektas „Kūrybiška šeima“, kūrybinių darbų konkursas „Skaniausias rudens gėrybių 

receptas“, paroda  ,,Tas margučių gražumas‘‘, kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų paroda ,,Iš seno į 

naują”,   piešinių paroda ,,Metų laikai“, projektas su socialiniais partneriais ,,Pasakų skrynelė“  

projektas „Klaipėdos nykštukų bėgynės“, projektas ,,Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“ Aklųjų 

bibliotekoje, fotografijos paroda „Rudenėlio dovanos“.  

Puoselėjant Įstaigos tradicijas ir kultūrą, siekiant tenkinti vaikų saviraiškos, noro augti ir 

tobulėti poreikius įstaigoje mokytojai organizavo 8 tradicinius ir netradicinius renginius: pramoginis 

rytmetis „Sudie, eglute“, renginys, skirtas Vasario 16-ajai, Užgavėnės,  Rugsėjo 1-oji,  Vaikų palydos į 

mokyklą,  Rudens šventė. Pramogas, skirtas - eglutės įžiebimui, šventinius Kalėdinius rytmečius 

mokytojai organizavo grupėse. Dėl COVID-19 esantekstremalios situacijos 5 renginiai organizuoti 

nuotoliniu būdu, ugdytiniai kartu su šeima organizavo: mažosios Velykėlės, šventinės popietės skirtos 

Motinos dienai.  Neįvyko 5 renginiai. Organizuotos 6 akcijos: akcija, skirta Kovo 11-ajai,  „Sodo ir 

daržo vitaminai vaikams“, „Apibėk mokyklą“ skirta Europos judėjimo savaitei, „Atšvaitų diena“, 

„Paberkit trupinėlių“, akcija skirta Tolerancijos dienai. 

Plėtojami pastovūs ir tvirti Įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

institucijomis, visuomenininkėmis organizacijomis, rėmėjais. Sėkmingai įgyvendinti jungtinės veiklos 

planai su 14  šalies partneriais pavadinimu „Žilvitis“, bendradarbiauta su Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Žuvėdra“, „Radastėlė“, „Žiogelis“, „Rūta“, „Šaltinėlis“ bendruomenėmis. Siekiant ugdymo tęstinumo 

buvo organizuoti virtualūs bendri renginiai su „Saulėtekio“, „Sendvario“ progimnazijomis (vaikų 

brandumo mokyklai aptarimas, pradinių klasių mokytojų susitikimai su būsimųjų pradinukų tėvais). 

Kartu su lopšeliais-darželiais „Žuvėdra“, „Radastėlė“, „Šaltinėlis“, „Žiogelis“, „Rūta“, „Boružėlė“ 

vykdyti 6 nuotoliniai bendri renginiai: sportinis renginys „Draugų varžytuvės“, viktorina ,,Būk 

atsargus“, akcija ,,Atšvaitų diena“,  vaikų ir jų šeimų saviraiškos skatinimo projektas „Kūrybiška 

šeima“, kūrybinių darbų iš antrinių žaliavų parodoje ,,Iš seno į naują”, projektas ,,Pasakų skrynelė“. 

Planinga ir kryptinga jungtinė veikla sudarė sąlygas socialinių poreikių tenkinimui, aktyvino metodinę 

veiklą, skatino pedagogus keistis gerąja darbo patirtimi.   

Įstaigoje veikiančios savivaldos institucijos iniciavo organizacijos kaitos procesus, telkė 

bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, analizavo ugdymo procesus: buvo organizuoti 6 

Mokytojų ir 5 Metodinės tarybos posėdžiai, Įstaigos taryba – 6 kartus. Įstaigoje atliktas vidaus 

įsivertinimas. Pasirinkta sritis 4.2. Vaiko poreikių tenkinimas, kuria siekta išsiaiškinti požiūrį į 

individualių vaiko saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimą, veiklos galimybes 

įstaigoje. Apklausai atlikti pasirinkta IQES online Lietuva platforma,  vertinimo šaltiniai: pedagogų, 

tėvų apklausa, lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo, neformaliojo (papildomo) ugdymo programos, 

vaikų vertinimo aprašai. Įstaigoje atliktas vidaus įsivertinimas. Apklausoje dalyvavo pedagogai ir tėvai. 

Geriausiai  respondentų įvertintas rodiklis - Vaikų sveikatos stiprinimo politika bei jos įgyvendinimo 

strategija  (3,6 vertės). 98 proc. respondentų teigė, kad sudarytos palankios sąlygos vaiko sveikatai 

stiprinti (vykdomi sportiniai edukaciniai renginiai, kūno kultūros užsiėmimai, rytinė mankšta), 96 proc. 

pritarė teiginiui, kad  Įstaigoje vykdomi tiksliniai projektai ir programos sveikatos stiprinimui. Labai 

gerai įvertintas skiriamas dėmesys sveikatai palankios mitybos organizavimui, vaiko individualus  

saugumo, emocinių, fizinių, socialinių poreikių tenkinimui.  Silpniau buvo įvertintas rodiklis - 

Psichologinė ir socialinė pagalba (3,1 vertės). Veiklos įsivertinimo rezultatai buvo panaudoti 

pažangiems Įstaigos kultūros pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2021 metų įstaigos veiklos 

planą.  



2020 metais materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su bendruomene. Tikslingas asignavimų paskirstymas ir panaudojimas leido sukurti 

ir atnaujinti edukacines aplinkas, įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, vykdyti viešuosius pirkimus. 

Remonto darbams skirta 5909 Eur, įsigyta prekių už 10834 Eur, paslaugų už 9008 Eur, ilgalaikio turto 

įsigijimui panaudota 1300 Eur, kvalifikacijos tobulinimui išleista 1829 Eur, informacinių technologijų 

diegimui ir aptarnavimui 2950 Eur, virtuvės įrangos atnaujinimui skirta 6100 Eur.  

 

2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS PAGAL SSGG: 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Įstaigoje įgyvendinamų programų dermė  

2. Pedagogų aukšta kvalifikacija  
3. Aktyvus dalyvavimas projektuose, 

respublikiniuose renginiuose  
4. Mokytojo ir ugdytinio sąveika, tenkinant 

vaikų poreikius ugdymo procese 
5. Ugdymosi veiklos tikslingumas, 

kūrybingumas 
6. Geras mikroklimatas 

7. Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

8. Informatyvi Įstaigos internetinė svetainė 

1. Stokojama patirties ir žinių, siekiant vaikų, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymosi pažangos. 

2. Nepakankamas dalies pedagogų atvirumas 

naujovėms, iniciatyvumas.  

3. Materialinių išteklių trūkumas lauko 

aikštelių tvarkymui, pastato išorės renovacijai, 

aplinkos apšvietimui, informacinėms 

technologijoms, modernioms edukacinėms 

priemonėms. 

 4.Prastas internetinis ryšys grupėse  

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Tikslingas ir kryptingas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas. 

2. Įgyvendinant ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas diegti 

naujoves (inovatyvius ugdymo modelius, kurti 

naujas inovatyvias ugdymo priemones, ieškoti 

galimybių ugdymą organizuoti lauko erdvėse ir 

kt.). 

3. Racionalus įstaigai skirtų lėšų panaudojimas 

modernizuojant įstaigos materialinę bazę 

4. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ir 

skatinimas susipažinti su užsienio šalių  

inovatyviomis praktikomis.   

5. Dalintis gerąja darbo patirtimi su vietos, 

respublikos pedagogais, informatyviai pristatyti 

įstaigos veiklą miesto informaciniuose 

leidiniuose. 

6. Ugdymo individualizavimas ir 

diferencijavimas atsižvelgiant į vaiko 

poreikius, gebėjimus.  

7.Galimybė pagerinti ugdymo procesą 

panaudojant informacines technologijas. 

8. Siekti tėvų ir pedagogų aktyvaus 

bendradarbiavimo  ugdomosios veiklos 

turtinimui 

1. Nuolatinė įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų kaita. 

2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skaičiaus didėjimas. 

3.  Nepakankamas finansavimas higienos 

normų saugos reikalavimams užtikrinti, lauko 

įrenginiams, pavėsinėms įsigyti. 

4. Didelis vaikų skaičius grupėse (sunkina 

ugdymo kokybę). 

5. Dėl didelio užimtumo ugdytinių tėvai vis 

mažiau laiko skiria savo vaikams 

6. Logopedo, psichologo individualios ir 

grupinės pagalbos trūkumas atliepiant tėvų 

pageidavimus 

 



 Įstaigos veiklos planas 2021 metams parengtas atsižvelgus į strateginius įstaigos veiklos planus, 

švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, 

teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti 

klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. Įstaigos veiklos planas 2021 metams, parengtas atsižvelgus į Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2021 metų 

veiklos prioritetus, Klaipėdos savivaldybės ilgalaikius 2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2021–2023 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą. 

2021 metų veiklos planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame 

procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. Įstaigos veiklos 

plane 2021 metams naudojami sutrumpinimai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMM, Ugdymo 

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

– KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, Klaipėdos pedagoginė 

psichologinė tarnyba – PPT, informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT, Rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT sistema, Vaiko gerovės komisija –VGK.   

Įstaigos buhalterinė apskaita vykdoma taikant EDRANOS buhalterinę programą. Bankiniai 

pavedimai, vietiniai ir tarpiniai mokėjimai bei kitos operacijos atliekamos naudojant bankų internetinę 

sistemą. Žinios apie Įstaigos veiklą visuomenei, tėvams skelbiama įstaigos internetiniame puslapyje 

www.klaipedoszilvitis.lt, elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt,  socialiniame www.facebook.lt 

puslapyje. 

  

II 2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas - kokybiško ugdymo paslaugos teikimas atsižvelgiant į įvairių gebėjimų turinčių 

vaikų poreikius bei kuriant sveiką, modernią, estetišką, fiziškai ir emociškai saugią įstaigos aplinką, 

atliepiančią bendruomenės poreikius, skatinančią lyderystę. 

Tikslai: 

1. Užtikrinti kokybišką inovatyvų ugdymo(si) procesą, atitinkantį įvairių gebėjimų turinčių 

vaikų poreikius.  

2. Kurti sveiką, modernią, estetišką, fiziškai ir emociškai saugią įstaigos aplinką, atliepiančią 

bendruomenės poreikius, skatinančią lyderystę. 

 

Uždaviniai: 

1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaiko poreikius ir gebėjimus;  

2. aktyviai taikyti inovatyvius ugdymo modelius, priemones išnaudojant lauko erdves ir IKT;  

3. tobulinti pedagogų kompetencijas  kompiuterio raštingumo ir  įvairių gebėjimų vaikų 

ugdymo srityje; 

4. atnaujinti pagal finansines galimybes įstaigos ugdymo priemones, aplinką siekiant užtikrinti 

ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus  

5. sutelkti įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius pozityviam dalykiniam bendravimui ir 

bendradarbiavimui; 

6. skatinti pozityvų įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą kuriant  sveiką, modernią, fiziškai ir 

emociškai saugią aplinką.  

  

http://www.klaipedoszilvitis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/
http://www.facebook.lt/


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2021 METŲ VEKLOS PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMAS 

1.1. Tikslingas biudžeto ir mokymo 

lėšų paskirstymas ir panaudojimas 

edukacinių aplinkų atnaujinimui, 

kūrimui, vidaus patalpų remonto 

darbų organizavimas, paramos 

lėšų panaudojimo ataskaita 

L. Žiliuvienė 

A. Jaruševičienė 

A. Puškorienė 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos taryboje   

1.2. Finansinių ataskaitų savalaikis 

pateikimas 

A. Jaruševičienė 2 kartus per 

metus 

Įstaigos taryboje   

1.3. Viešųjų pirkimų organizavimas L. Žiliuvienė 

A. Puškorienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

VP komisijoje  

posėdžiuose  

1.4. Mokesčio už maitinimo paslaugas 

ir lengvatų taikymo apskaitos 

kontrolė 

L. Žiliuvienė 

A. Jaruševičienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 
pasitarime  

1.5. Vaikų maitinimo organizavimas 

 

L. Žiliuvienė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 

pasitarime  

1.6. Strateginio 2022-2024 metų 

veiklos plano parengimas 

L. Žiliuvienė 

Darbo grupė 

Spalis Įstaigos taryboje   

1.7. Metinio 2021 metų veiklos plano 

parengimas 

A. Kaulienė 

Darbo grupė 

Sausis Įstaigos taryboje   

1.8. Tarifikacijos, etatų sąrašų 

pateikimas,  patvirtinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Jaruševičienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Darbo  

taryboje 

1.9. Kūrybinių darbo grupių veiklos 

organizavimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

veiklos 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

1.10. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas  

A. Kaulienė Pagal 

programą 

Mokytojų 

taryboje  

1.11. Pedagogų atestacijos vykdymas L. Žiliuvienė 

 

Pagal 

programą 

Mokytojų 

atestacinėje 

komisijoje 

2. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS 

2.1. Ilgalaikių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

planų parengimas 

A. Kaulienė Rugsėjis Metodinėje 

taryboje  

2.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių projektų 

įgyvendinimas 

A. Kaulienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.1. Teatrinio ugdymo projektas „Pati 

gražiausia pasakėlė“ 

V. Zakalskienė, 

kūrybinė grupė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 



2.2.2. Įstaigos puošybos projektas 

„Kurkime grožį kartu“ 

R. Urbelienė ir 

kūrybinė grupė  

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.2.3. Kiemo edukacinės aplinkos gerinimo 

projektas „Atradimų kiemelis“ 

V. Zakalskienė 

A. Berzupa 

R. Bernatavičienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.2.4. Ekologinis projektas „Duona ne vėju 

ateina“ (,,Kodėlčiukų“ ir ,,Žiogelių“ 

grupės) 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

 

Kovas-

spalis 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.5. „Pagrindinės spalvos“ 

(„Pingviniukų“ grupė) 

R. Bernatavičienė 

I. Špogienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.2.6. Dailės projektas „Dailės plėtra 

meninėje patyriminėje veikloje“ 

I. Špogienė 2020-

2021m. 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.7. Patyriminis projektas ,,Daržovės 

sveikatai- gėlės grožiui“ 

(„Boružėlių“ grupė) 

V. Zakalskienė 

V. Sarienė 

Kovas-

rugsėjis 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.8. Projektas ,,Pati mieliausia pasaka“ 

(,,Giliukų“ grupė) 

R.Urbelienė Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.2.9. Grupių sveikos gyvensenos projektai A.Kaulienė, 

mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.3. Teminių savaičių organizavimas A. Kaulienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.3.1. „Aš gyvenu prie jūros”. J. Kondrotienė 

V. Barzdevičienė 

S. Kiaulakienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

2.3.2. „Mano jausmų vaivorykštė“ J. Valinskienė 

V. Mažonienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.3.3. Žemės diena A.Šereikienė 

L. Kinderienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.3.4. Savaitė be patyčių 

 

  

D. Budrytė 

D. Vaišvilienė 

A.Teresienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

2.3.5. ,,Velykų rytą saulė pražydo“ I.Špogienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

R. Urbelienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

2.3.6. “Būk saugus gamtoje” A.Teresienė  

D. Budrytė 

D. Vaišvilienė 

Gegužė 

(birželis) 

Metodinėje 

taryboje 

2.3.7. Tradicinė sveikatos ir sporto savaitė 

„Būk sveikas, mažasis olimpieti“ 

G. Žilienė, 

kūrybinė grupė 
Gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.3.8. „Nei dienos be mankštos“ G. Žilienė 

 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

2.3.9. Tarptautinė Muzikos diena D. Masiulienė Spalis Metodinėje 

taryboje 



2.3.10

. 

„Viskas apie obuolį” S. Kiaulakienė Spalis Metodinėje 

taryboje 

2.3.11

. 

Tolerancijos diena D. Budrytė Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.4 Konkursų, parodų, susitikimų, akcijų organizavimas, dalyvavimas 

2.4.1. Akcija „Globok paukštelius“ A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.4.2. Akcija ,,Gerbkime duoną"  A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

2.4.3. Kūrybinių darbų paroda ,,Lietuva-

šalelė gimta“ 

V. Barzdevičienė 

J. Kondrotienė 

S.Kiaulakienė 

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

2.4.4. Susitikimas su ornitologu Gediminu 

Petkumi  

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.4.5 Paroda ,,Pati mieliausia pasaka“ 

(,,Giliukų“ grupė) 

R.Urbelienė Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.4.6. Kūrybos darbelių paroda pagal 

„Futboliuko“ projektą 

G. Žilienė, 

S.Kiaulakienė, 

J. Archipova 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.4.7. Kūrybinių darbų paroda ,,Vėl 

pavasaris pas mus. Laikas puošti 

margučius“ 

R. Urbelienė 

I. Špokienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

2.4.8. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

fotografijų parodą „Pavasaris 

gimtinėje“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

2.4.9. Autorinės gabių vaikų kūrybinių 

Darbų parodos įstaigoje, A. Brako 

dailės mokykloje 

I. Špogienė  Gegužė, 

gruodis 

Metodinėje 

taryboje 

2.4.10

. 

Susitikimas su pradinių klasių 

mokytojais 

A. Teresienė 

L. Kinderienė 

D. Vaišvilienė 

Gegužė 

Rugsėjis 

Metodinėje 

taryboje 

2.4.11

. 

Kūrybinių darbų pleneras po atviru 

dangumi „Gamtos spalvos ir formos“  

V. Mažonienė  Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

2.4.12

. 

Akcija „Apibėk mokyklą“  G. Žilienė Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

2.4.13

. 

Tradicinė rudens akcija „Sodo ir 

daržo vitaminai vaikams“ 

G. Žilienė Rugsėjis-

spalis 

Metodinėje 

taryboje 

2.4.14

. 

Kūrybinė rudens gėrybių paroda J. Valinskienė 

V. Mažonienė 

Spalis  Metodinėje 

taryboje 

2.4.15

. 

Akcija ,, Obuolio diena“ S. Kiaulakienė Spalis Metodinėje 

taryboje 

2.4.16

. 

Kūrybinių darbų paroda ,, Mano 

duonelė“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

2.4.17

. 

Respublikinė nuotraukų paroda 

„Ruduo žibintų šviesoje” 

J. Fetingytė – 

Astrauskienė, 

I. Špogienė, 

Spalis Metodinėje 

taryboje 



R. Bernatavičienė 

2.4.18

. 

Akcija, skirta Tolerancijos dienai D. Budrytė  Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.4.19

. 

Kalėdinė kūrybinių vaikų darbelių 

paroda  

R. Urbelienė, 

kūrybinė grupė  

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.4.20

. 

Tradicinė akcija „Papuoškime įstaigą 

Kalėdoms“ 

V. Zakalskienė, 

kūrybinė grupė 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.4.21

. 

Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus kūrybinių 

darbų parodą ,,Kalėdinis vainikas 

2021"  

D. Budrytė,  

S. Kiaulakienė 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.5. Organizavimas, dalyvavimas  miesto, 

šalies ir tarptautiniuose projektuose, 

programose 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.1. Organizuoti projektą su miesto 

neformaliojo ugdymo mokytojais 

„Patyriminio ugdymo galimybės 

ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinėje 

veikloje“ 

G. Žilienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.5.2. Įgyvendinti sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikatos takeliu“ 2021-

2025 metams  

L. Žiliuvienė, 

darbo grupė 

Pagal planą Mokytojų  

taryboje  

2.5.3. Įgyvendinti Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto programą 

„Olimpinė karta“  

G. Žilienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.4. Įgyvendinti tarptautinę socialinių 

įgūdžių ugdymo programą „Zipio 

draugai“ („Pagrandukų“, „Žiogelių“ 

grupėse) 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

L. Kinderienė 

Pagal planą Metodinėje 

taryboje 

2.5.5. Įgyvendinti tarptautinę socialinių 

įgūdžių ugdymo programą 

„Kimochis“ („Giliukų“ grupėje) 

R. Urbelienė 

J. Valinskienė 

Pagal planą Metodinėje 

taryboje 

2.5.6. Dalyvauti respublikiniame projekte 

„Vaikų ir jaunimo olimpinis 

judėjimas“ 

G. Žilienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.7. Dalyvauti etwinning projektuose A. Kaulienė,  

mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.5.8. Dalyvauti Lietuvos futbolo 

federacijos projekte „Futboliukas“ 

G. Žilienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.9. Dalyvauti Respublikos sveikos 

gyvensenos ugdymo programoje 

„Sveikatiada“ 

G. Žilienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.10 Dalyvauti tarptautinio ikimokyklinio, 

priešmokyklinio bei pradinio 

ugdymo įstaigų projekte „Drum 

drum drumbacelė“  

A. Berzupa Sausis-

kovas 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.11 Vykdyti respublikinį projektą „Mes A. Puškorienė Pagal Metodinėje 



. rūšiuojam“ numatytus 

terminus 

taryboje 

2.5.12

. 

Tęsti miesto neformaliojo ugdymo 

projektą „Susipažinkime su sporto 

šakomis“ 

G. Žilienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.13

. 

Dalyvauti Lietuvos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų 

žaidynės 2021“ 

G. Žilienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.6. Renginiai ir išvykos, panaudojant 

išorines edukacines aplinkas 

patyriminiam ugdymui: Klaipėdos 

miesto lankytinos vietos, KU 

botanikos sodas, P. Domšaičio 

paveikslų galerija, Parodų rūmai, 

pilies, laikrodžių, gintaro muziejai, 

etnokultūros centras, „Pelėdžiuko“ 

biblioteka, Klaipėdos Adomo Brako 

dailės mokykla, Klaipėdos miesto 

zoologijos sodas, išvykos prie jūros, 

Ventės Ragą, išvykos į Lengvosios 

atletikos maniežą, Knašio krepšinio 

mokyklą 

A. Kaulienė Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

2.7. Meninės raiškos renginiai, dainų 

konkursai 

A. Kaulienė Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje  

2.7.1. Koncertas ,,Vaikystės pasakų taku" 

skirtas Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimui paminėti 

D. Masiulienė Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.7.2. Renginys mieste ,,Vaidinimų kraitelė 

-21" (spektaklio filmavimas)  

V.Zakalskienė 

L. Kinderienė 

D. Masiulienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

2.7.3. Renginys mieste ,,Kas geriau galėtų 

būti" Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti 

D. Masiulienė Birželis Metodinėje 

taryboje 

2.8. Dalyvavimas piešinių parodose, 

konkursuose 

I. Špogienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.9. Tradicinių (netradicinių) renginių 

organizavimas 

A. Kaulienė 

D. Masiulienė 

 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

2.9.1. Sporto šventė „Žiemos žaidimai“ G. Žilienė , 

olimpinės kartos 

kūrybinė grupė 

Sausis  Metodinėje 

taryboje 

2.9.2. Užgavėnės V. Sarienė 

 V. Zakalskienė 

Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

2.9.3. Vasario 16-oji ,,Tu pati brangiausia, 

mano Lietuva“ 

S. Kiaulakienė 

V. Barzdevičienė 

Vasaris  Metodinėje 

taryboje 



2.9.4. Renginys su soc. partneriais ,,Pinkim 

pynę, puskim dūdą žilvitinę" 

D. Masiulienė 

V. Zakalskienė 

S. Sarienė 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

2.9.5. Renginys ,,Žemės dienai“ paminėti 

 

L. Kinderienė 

A. Šereikienė  

Kovas Metodinėje 

taryboje 

2.9.6. Velykos R. Urbelienė 

I. Špokienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Balandis   Metodinėje 

taryboje 

2.9.7. Išleistuvės ,,Tariam sudie“ D. Masiulienė 

mokytojai 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.8. Kasmetinė sporto ir sveikatos šventė 

prie jūros su kitais miesto darželiais 

„Su vaikyste ant bangos“ 

G. Žilienė Gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.9. Sportinė pramoga lauke su tėvais 

„Mano sportiška šeima“ 

G. Žilienė, 

olimpinės kartos 

kūrybinė grupė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.10

. 

Sportinė pramoga kartu su Klaipėdos 

l.d „Puriena“ „Olimpinė draugystė“ 

G. Žilienė, 

olimpinės kartos 

kūrybinė grupė 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

2.9.11

. 

Rugsėjo pirmoji 

 

A. Teresienė  

D. Vaišvileinė 

D. Masiulienė 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

2.9.12

. 

,,Rudenėlio  šventė“ 

 

J. Valinskienė 

V. Mažonienė 

Spalis  Metodinėje 

taryboje 

2.9.13

. 

Pramoga Tarptautinei muzikos dienai 

,,Muzikuokime kartu“ 

D. Masiulienė Spalis  Metodinėje 

taryboje 

2.9.14

. 

Rudens vakaronės  D. Masiulienė 

mokytojai 

 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.9.15

. 

,,Beieškant  stebuklo“ (eglutės 

įžiebimas) 

D. Masiulienė 

mokytojai 

 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.9.16 Popietės su  Kalėdų seneliu D. Masiulienė 

mokytojai 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

3. TIRIAMOJI VEIKLA 

3.1. Vaikų fizinio išsivystymo ir fizinio 

pajėgumo analizė 

A. Kaulienė 

G. Žilienė 

Gegužė, 

Rugsėjis 

Metodinėje 

taryboje 

3.2. Tėvų apklausa dėl savaitinės grupės 

(24 val. Modelio) poreikio 

L. Žiliuvienė Vasaris Įstaigos taryboje 

3.3. Tėvų apklausa dėl darželio poreikio 

vasaros laikotarpiu 

L. Žiliuvienė Kovas Administraciniame 
pasitarime 

3.4. Pedagogų apklausa „Inovatyvių 

metodų naudojimas ugdymo 

procese“ 

L. Žiliuvienė Balandis Mokytojų 

taryboje 

3.5. Įstaigos įsivertinimas  -  giluminis, 

pagal pasirinktą veiklos rodiklius: 

A. Kaulienė 

darbo grupė 

Spalis Įstaigos, 

mokytojų 



2.3. Ugdymo(si) proceso kokybė,   

2.4. Šeimos ir mokyklos 

bendradarbiavimas ugdymo procese 

tarybose 

3.6.  Įstaigos plačiojo audito atlikimas A. Kaulienė 

darbo grupė 

Gruodis Įstaigos, 

mokytojų 

tarybose 

4. PATIRTIES SKLAIDA 

4.1. Metodinių dienų, apvalaus stalo 

diskusijų, skirtų gerosios 

Patirties sklaidai įstaigoje, 

Organizavimas: 

A. Kaulienė Pagal planą Metodinėje 

taryboje  

4.1.1. Metodinė diena su socialiniais 

partneriais „Ugdymo 

individualizavimas ir 

diferencijavimas atsižvelgiant į vaiko 

poreikius, gebėjimus“ 

A. Kaulienė Gegužė Metodinėje 

taryboje  

4.1.2. Metodinė diena su socialiniais 

partneriais „Inovatyvių ugdymo 

metodų ir priemonių naudojimas 

ugdymo procese“ 

A. Kaulienė Lapkritis Metodinėje 

taryboje  

4.2. Seminaruose įgytos patirties 

Pristatymas įstaigos mokytojams 

A. Kaulienė, 

mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje  

4.3. Pranešimas miesto pedagogams 

„Projektinė veikla ,,Obuolio kelias“ 

S. Kiaulakienė Kovas Metodinėje 

taryboje  

4.4. Pranešimas miesto pedagogams 

,,Meškiukas Geo kalbina vaikus“ 

A. Teresienė, 

D. Vaišvilienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje  

4.5. Pranešimas miesto pedagogams 

„Saviraiška ir kūrybiškumas ugdant 

vaikų emocinį intelektą“ 

D. Budrytė Gegužė Metodinėje 

taryboje  

4.6. Pranešimas miesto pedagogams 

,,Veikla skatinanti 4-6m. 

Vaikų vaizduotės vystymąsi“ 

V. Mažonienė Spalis Metodinėje 

taryboje  

4.7. Pranešimas miesto pedagogams 

„Vaikų fizinio ugdymo“ ir „Sveikos 

gyvensenos“ neformaliojo ugdymo 

programų vykdymas pritaikant 

patyriminį ugdymą“ 

G. Žilienė Pagal planą Metodinėje 

taryboje  

4.8. Pranešimas įstaigos pedagogams - 

ekologinio aplinkos pažinimo 

projekto ,,Sodinu, auginu ir ragauju“ 

pristatymas. 

D. Budrytė Kovas Metodinėje 

taryboje  

4.9. Pranešimas įstaigos pedagogams 

„Vaikų emocinio intelekto ugdymas” 

S. Kiaulakienė Balandis Metodinėje 

taryboje  

4.10. Pranešimas įstaigos mokytojams 

„Aplinkos, įgalinančios vaiko 

asmeninį tobulėjimą, kūrimas“ 

J. Archipova Gegužė Metodinėje 

taryboje  

4.11. Pranešimas įstaigos pedagogams 

ekologinio aplinkos pažinimo 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Spalis  Metodinėje 

taryboje  



projekto ,,Duona ne vėju ateina"-  

4.12. Atvira veikla įstaigos pedagogams 

„Šokančios šakelės“ 

J. Valinskienė Kovas Metodinėje 

taryboje  

4.13. Atvira veikla įstaigos mokytojams 

„Gera nuotaika - gera sveikata 

D. Budrytė Balandis Metodinėje 

taryboje  

4.14. Atvira veikla įstaigos pedagogams 

„Vabaliukai, vabalai” 

R. Urbelienė Gegužė Metodinėje 

taryboje  

4.15. Atvira veikla įstaigos pedagogams 

„STEAM  žaidimai lauke“ 

R.Bernatavičienė 

I. Špogienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

5. PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENA 

5.1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas  

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Kovas 

  

Metodinėje 

taryboje 

5.2. Ugdymo turinio individualizavimas 

ir diferencijavimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Balandis 

Spalis 

Mokytojų, 

metodinėje, 

tarybose 

5.3. Vaikų individualios pažangos 

vertinimas ir vertinimo informacijos 

tvarkymas bei pateikimas visiems 

vertinimo proceso dalyviams 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Gegužė 

spalis 

 

Mokytojų, 

metodinėje, 

tarybose 

5.4. Kūrybinių kiemo edukacinių aplinkų 

panaudojimas ugdymui 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Gegužė Metodinėje 

taryboje 

5.5. E-dienyno pildymo stebėsena ir 

analizė 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.6.  Įstaigoje vykdomų projektų ir kitų 

Renginių analizė 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

5.7. Besiatestuojančių pedagogų veiklos 

stebėjimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Per metus 

 

Individualiai 

5.8. Inovatyvių metodų, IKT 

panaudojimo ugdomajame 

Procese stebėsena 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Per metus 

 

Metodinėje 

taryboje 

5.9. Pedagogų metinės veiklos 

įsivertinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Gruodis Individualiai 

6. BENDRADARBIAVIMAS SU SOCIALINIAIS PARTNERIAIS 

6.1. Institucinis: Valstybinė maisto 

veterinarinė tarnyba; Visuomenės 

sveikatos biuras; Klaipėdos PPT; 

Vaiko teisiu apsaugos tarnyba; 

Socialinės rūpybos centras; 

Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės 

centras; Klaipėdos savivaldybės 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinatorius 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

veiklos 

planus 

Mokytojų, 

metodinėje, 

tarybose ir VGK 

6.2. Edukacinis: KU TSI; KPŠKC L. Žiliuvienė 

A.Kaulienė 

Pagal 

veiklos 

planus 

Mokytojų, 

metodinėje 

taryboje 



6.3. Metodinis: respublikos lopšeliai-

darželiai, pavadinimu „Žilvitis“(14); 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas 

„Olimpinė karta“ 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje  

6.4. Klaipėdos lopšeliai-darželiai: 

„Žuvėdra“, „Radastėlė“,  „Rūta“, 

„Žiogelis“,  „Šaltinėlis“ 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje  

6.4.1. Renginys su soc.partneriais ,,Pinkim 

pynę, puskim dūdą žilvitinę" 

D. Masiulienė Kovas Metodinėje 

taryboje  

6.4.2. Organizuoti sportinę pramogą-

viktoriną su l./d. „šaltinėlis“ tema: 

„sveikas vaikas-laimingas vaikas“ 

G . Žilienė ,  

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

L. Kinderienė 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje  

6.4.3. Viktorina su soc. Partneriais 

,,Saugausi aš, saugokis ir tu“ 

D. Vaišvilienė 

A. Teresienė 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje  

7. BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 

7.1. Kvalifikuotos pagalbos teikimas 

ugdytinių šeimoms 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Per metus Veiklos 

ataskaitose 

7.2. Pedagoginis psichologinis tėvų 

švietimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje  

7.3. Grupių tėvų susirinkimai L.Žiliuvienė 

A.Kaulienė 

mokytojai 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

7.4. Bendros veiklos, renginiai su tėvais A. Kaulienė,  

D. Masiulienė, 

G. Žilienė 

mokytojai 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

7.5. Susirinkimas naujai priimtų vaikų 

tėvams 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė, 

mokytojai 

Birželis Mokytojų 

taryboje  

7.6. Savalaikė informacija tėvams 

stenduose, internetinėje svetainėje 

www.klaipedoszilvitis.lt , Facebook 

paskiroje  

A. Kaulienė, 

mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

7.7. Tėvų tarybos veiklos stiprinimas L. Žiliuvienė Pagal 

veiklos 

planą 

Mokytojų 

taryboje  

8. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

8.1. Vaiko gerovės komisijos 

veiklos plano parengimas 

A. Kaulienė 

VGK nariai 

 

Sausis VGK 

posėdžiuose 

8.2. VGK posėdžių organizavimas A. Kaulienė 

VGK nariai 

Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje  

8.3. Ugdytinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašų 

sudarymas ir aptarimas 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

A. Teresienė 

Sausis 

Rugsėjis 

VGK 

posėdžiuose 

8.4. Pritaikytų ikimokyklinio, A. Kaulienė Rugsėjis ir VGK 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/


Priešmokyklinio ugdymo(si) 

Programų, pagalbos planus didelių 

spec. Poreikių turintiems vaikams 

rengimas 

pedagogai esant 

poreikiui 

posėdžiuose 

8.5. Pirminio ir pakartotino vaikų, 

Turinčių specialiųjų ugdymo(si) 

Sunkumų, įvertinimo atlikimas 

A. Berzupa Rugsėjis ir 

esant 

poreikiui 

VGK 

posėdžiuose 

8.6. Bendradarbiavimas su Įstaigos 

savivaldos institucijomis, logopedu 

vaiko gerovės klausimais 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

mokytojai 

Per metus  VGK 

posėdžiuose 

8.7. Bendradarbiavimas su PPT, Vaiko ir 

Šeimos gerovės centru. 

Nestandartinių pedagoginių situacijų 

Grupėse analizavimas,  iškilusių 

problemų sprendimų būdų 

numatymas 

A. Kaulienė 

pedagogai 

Esant 

poreikiui 

VGK 

posėdžiuose 

8.8. Informacijos ugdytinių tėvams apie 

Ugdymosi pasiekimus ir pažangą 

Pateikimas 

Pedagoginiai 

darbuotojai 

Nuolat VGK 

posėdžiuose 

8.9. Rekomendacijų pradinių klasių 

Mokytojui dėl priešmokyklinio 

Amžiaus vaiko brandos mokyklai 

Rengimas 

A. Kaulienė 

mokytojai 

Gegužė VGK 

posėdžiuose 

8.10. Vaiko pasiekimų aplanko formavimo 

Kokybės analizė ir pasiekimų aprašo 

rengimas 

A. Kaulienė 

mokytojai 

Gegužė, 

spalis 

VGK 

posėdžiuose 

8.11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

Amžiaus vaiko pasiekimų ir 

pažangos 

Vertinimo duomenų kaupimas 

Elektroninio dienyno sistemoje 

A. Kaulienė 

mokytojai 

Nuolat VGK 

posėdžiuose 

9. VAIKŲ SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS IR PRIEŽIŪRA 

9.1. Paskaitos, probleminės diskusijos, 

pranešimai, užsiėmimai vaikams 

vaiko sveikatos stiprinimo 

klausimais 

M. Prokofjeva Pagal 

planą 

Mokytojų 

taryboje  

9.2. Šviečiamųjų paskaitų bendruomenei 

organizavimas, konsultavimas 

L. Žiliuvienė 

M. Prokofjeva 

Pagal 

planą 

Mokytojų   

taryboje  

9.3. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos integravimas 

į ikimokyklinio  ir priešmokyklinio  

ugdymo turinį 

A. Kaulienė, 

mokytojai 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

9.4. Neformaliojo švietimo programų  

(fizinio ugdymo, sveikos gyvensenos 

ir sveikatos saugojimo) 

įgyvendinimas 

A. Kaulienė 

G. Žilienė 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

9.5. Dalyvavimas ES programose „Pienas B. Dainauskienė Pagal Įstaigos taryboje  



vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ 

numatytus 

terminus 

 

10. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

10.1. Mokesčio lengvatų už maitinimo 

paslaugą taikymas 

L. Žiliuvienė 

A. Jaruševičienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 
pasitarime 

10.2. Tiekiamų maisto produktų kokybės 

užtikrinimas, patiekalų patiekimo, 

porcijavimo stebėjimas 

M. Prokofjeva Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 

pasitarime 

10.3. Vidaus audito atlikimas maisto bloke Vidaus audito 

grupė 

Birželis Administraciniame 

pasitarime 

10.4.  Virtuvės įrangos ir valgyklos 

inventoriaus atnaujinimas 

A. Puškorienė Liepa Administraciniame 

pasitarime 

10.5. Viešųjų pirkimų organizavimas 

maisto produktams 2021-2022 

mokslo metams 

A. Puškorienė Liepa Administraciniame 

pasitarime 

10.6. Maisto tvarkymas pagal gerosios 

higienos praktikos taisykles 

M. Prokofjeva 

A. Puškorienė 

Per metus Administraciniame 
pasitarime 

11. NEPEDAGOGINIO PERSONALO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

11.1.  Nepedagoginio personalo metinės 

veiklos vertinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Puškorienė 

Sausis Darbo taryboje  

11.2. Nepedagoginio personalo veiklos 

stebėsenos vykdymas 

A. Puškorienė 

M. Prokofjeva 

Per metus Administraciniame 

pasitarime 

11.3. Informaciniai susirinkimai A. Puškorienė 

 

Per metus Administraciniame 

pasitarime 

11.4.  Nepedagoginio personalo 

kvalifikacijos tobulinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Puškorienė 

Per metus Administraciniame 

pasitarime 

12. SAUGOS DARBE UŽTIKRINIMAS 

12.1. Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

A. Puškorienė  

M. Prokofjeva 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 

pasitarime 

12.2. Gaisrinės, civilinės darbų saugos 

mokymo programos vykdymas 

A. Puškorienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 
pasitarime 

12.3. Darbuotojų instruktavimas saugos ir 

sveikatos klausimais 

A. Puškorienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Administraciniame 

pasitarime 

12.4.  Darbo saugos priemonių įsigijimas A. Puškorienė Per metus Administraciniame 
pasitarime 

13. ĮSTAIGOS VEIKLOS REGLAMENTUOJANČIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS, 

ATNAUJINIMAS 

13.1. Įstaigos vidaus kontrolės politikos 

parengimas  

L. Žiliuvienė, 

darbo grupė 

Vasaris Įstaigos taryboje 

13.2. Viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklių atnaujinimas 

A. Puškorienė, 

darbo grupė 

Vasaris Įstaigos taryboje 

 

13.3. Strateginio plano 2022-2024 metams 

projekto parengimas 

L. Žiliuvienė, 

darbo grupė 

Rugsėjis Įstaigos taryboje 

13.4. Įstaigos veiklos dokumentų L. Misevičiūtė Per metus  



atnaujinimas atsižvelgiant į 

pasikeitusius teisės aktus 

14. EDUKACINIŲ APLINKŲ ATNAUJINIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

14.1. Edukacinės erdvės įrengimas lauke   L. Žiliuvienė 

A. Puškorienė 

A. Kaulienė 

Kovas Administraciniame 
pasitarime 

14.2. Koridoriaus, aktų salės, visuomenės 

sveikatos specialisto kabineto 

remonto darbai 

A. Puškorienė Liepa,  

Rugpjūtis 

Administraciniame 

pasitarime 

14.3. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

L. Žiliuvienė  

A. Puškorienė 

Liepa,  

Rugpjūtis 

Administraciniame 

pasitarime 

14.4. Koridoriaus interjero atnaujinimas Darbo grupė Rugsėjis, 

Spalis 

Administraciniame 

pasitarime 

14.5. Kontroliuojančių institucijų nustatytų 

trūkumų šalinimas 

L. Žiliuvienė  

A. Puškorienė 

Per metus Administraciniame 

pasitarime 

14.6. Ugdymo priemonių, įrangos ir 

inventoriaus įsigijimas (lauko 

įrengimai, žaislai, didaktinės 

priemonės, metodinė literatūra, IKT, 

baldai  ir kt.) 

L. Žiliuvienė 

A. Puškorienė 

A. Kaulienė 

Per metus Įstaigos taryboje, 

administraciniuose 
pasitarimuose 

15. ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLA 

15.1. 2021m. Mokyklos tarybos veiklos plano 

pristatymas. Biudžeto poreikio 2021 metams 

svarstymas. Savivaldybės biudžeto, mokymo 

lėšų, įmokų programų lėšų panaudojimo 

tikslingumas. Direktorės l.žiliuvienės 2020m. 

Veiklos ataskaitos vertinimas 

Įstaigos taryba Sausis 

 

15.2. 2 procentų pajamų mokesčio rinkimo 

inicijavimas ir panaudojimo tikslingumas 

Įstaigos taryba Balandis 

15.3. Tėvų pagalba, gražinant įstaigos teritoriją. 

Akcija ,,Pasodink pušelę“ 

Įstaigos taryba Gegužė 

15.4. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas Įstaigos taryba Rugsėjis 

15.5. Įstaigos 2022-2024 metų strateginio plano 

projekto aptarimas 

Įstaigos taryba Spalis 

15.6. Mokyklos tarybos 2021m.veiklos įsivertinimo 

rezultatų analizė. Mokyklos tarybos veiklos 

prioritetų numatymas 2022m. Mokyklos 

tarybos veiklos ataskaita už 2021m. Mokytojų 

ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos 

programos 2022-2024m. Aptarimas 

Įstaigos taryba Gruodis 

16. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

16.1. 2021 metų veiklos plano pristatymas L. Žiliuvienė Sausis 

16.2. Tyrimo „Inovatyvių metodų naudojimas 

ugdymo procese“ rezultatų pristatymas   

L. Žiliuvienė Gegužė 

16.3. Ugdomosios veiklos organizavimas ir naujovės 

2021-2022 m.m.  

L. Žiliuvienė Rugpjūtis 

16.4.  Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatų L. Žiliuvienė Gruodis 



pristatymas. 2021 metų veiklos aptarimas, 

prioritetų 2022 metams numatymas 

A.. Kaulienė 

17. METODINĖS TARYBOS VEIKLA 

17.1. 

 

Šeimos įtraukimo į ugdymo procesą galimybės. 

Šeimos ir pedagogų nuomonės apie įstaigoje 

Organizuojamus renginius analizė 

A. Kaulienė Vasaris 

17.2. Pagalba pedagogams, ketinantiems dalintis 

gerąja patirtimi: veiklos novatoriškumas bei 

aktualumas, internetinių pristatymo įrankių 

panaudojimas. Metodinių priemonių 

aprobavimas 

A. Kaulienė Nuolat 

17.3. Neformaliojo vaikų švietimo, meninio ugdymo 

bei grupės mokytojų bendradarbiavimo 

galimybės projektinėje veikloje. Apvalio stalo 

diskusija ,,Projektas žinios, patirtis ir 

partnerystė“ organizavimas 

A. Kaulienė Spalis 

17.4. Metodinė pagalba vaiko pasiekimų aplankų bei 

Aprašų rengimui, planavimui. 

2021 m. Įstaigos pedagogų metinės metodinės 

veiklos analizė. 2022 m. Metodinės veiklos ir 

gerosios patirties sklaidos mieste, šalyje 

numatymas 

A. Kaulienė Gruodis 

18. ADMINISTRACINIAI PASITARIMAI 

18.1. Ūkinės-finansinės veiklos aptarimas ir 

planavimas 

L. Žiliuvienė 

A. Jaruševičienė 

Sausis 

18.2. Grupių komplektavimas. Įstaigos darbas vasaros 

laikotarpiu, remonto darbų planavimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

A. Puškorienė 

Balandis 

18.3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams, ugdymo 

priemonių, įrangos ir inventoriaus įsigijimas 

 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

A. Puškorienė 

Rugpjūtis 

18.4. Maitinimo organizavimas, lengvatų taikymo 

kontrolė 

L. Žiliuvienė 

M. Prokofjeva 

A. Jaruševičienė 

Rugsėjis 

_____________________________ 
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