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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2022 METŲ VEKLOS PLANAS 

 

I. 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2021 metų veiklos planas buvo parengtas 

atsižvelgiant į Įstaigos 2021-2023 metų strateginį planą, bendruomenė išsikėlė šį prioritetą – 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. Strateginių tikslų įgyvendinimui iškelti du metų veiklos tikslai: 1)užtikrinti 

kokybišką ugdymo proceso organizavimą; 2) užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 

reikalavimus atliepiančią aplinką. Tikslams pasiekti pasirinkti šie uždaviniai: individualizuoti ir 

diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaiko poreikius ir gebėjimus; aktyviai taikyti inovatyvius ugdymo 

modelius, priemones išnaudojant lauko erdves ir IKT; tobulinti pedagogų kompetencijas kompiuterinio 

raštingumo ir įvairių gebėjimų vaikų ugdymo srityje; atnaujinti pagal finansines galimybes įstaigos 

ugdymo priemones, aplinką siekiant užtikrinti ikimokyklinio ugdymo higieninių normų reikalavimus; 

sutelkti įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius pozityviam dalykiniam bendravimui ir 

bendradarbiavimui; skatinti pozityvų įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą kuriant sveiką, modernią, 

fiziškai ir emociškai saugią aplinką. 

2021 metų Įstaigos veiklos plano įgyvendinime dalyvavo Įstaigos darbuotojai (22 pedagogai ir 

23 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, kuri veikė iki 2021 08 31 ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupės. 

Įstaigoje užtikrintas švietimo paslaugų prieinamumas: teikta informacinė, sveikatos priežiūros, 

specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba vaikui, šeimai. 23 vaikams taikyta 50 proc. 

atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, 3 vaikams – 100 proc.  

Siekiant įgyvendinti pirmąjį tikslą – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, buvo 

įgyvendinami išsikelti uždaviniai - individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą atsižvelgiant į vaiko 

poreikius ir gebėjimus. Šiam uždaviniui įgyvendinti logopedo pagalba buvo teikta 30 vaikų, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, vienoje grupėje teikta mokytojo padėjėjo pagalba. 10 vaikų buvo 

rekomenduota kreiptis į Klaipėdos Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT). Bendradarbiaujant 

grupės mokytojams ir logopedui parengtos 8 pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programos. Tėvams teiktos logopedo konsultacijos, jiems aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdytiniai dalyvavo 27 įvairiose miesto ir respublikos parodose, kurios 

padėjo atsiskleisti vaikų vaizduotei ir kūrybiškumui. 1 Įstaigos ugdytinis tapo pirmos vietos laimėtoju 

savo amžiaus grupėje miesto piešinių konkurse „Nupieškime Nepriklausomybės atkūrimo dieną 

švenčiančią Klaipėdą“. Įstaigos ugdytiniai dalyvavo kūrybiškumą ir saviraišką skatinančiuose vaikų, 

meninės raiškos projektuose: teatrinės saviraiškos projekte „Vaidinimų kraitelė“, dainų festivaliuose 

,,Giest Lakštingalėlis“, ,,Dainuoju su mokytoju, draugu...“, vaikų varžytuvėse ,,O tai buvo, tai nutiko...“, 

muzikinėje pasakoje ,,Pasaka be galo“. 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 „Tu pati brangiausia, 

mano Lietuva“, Užgavėnės, renginys „Žemės dienai“ paminėti, „Velykų rytą saulė pražydo, Rugsėjo 1-

oji, Vaikų palydos į mokyklą „Tariam sudie“,  rudens šventė – pleneras „Rudens spalvos“ šventė, 

pramoga, skirta eglutės įžiebimui ,,Eglute žibėk, šakelėm mirgėk“. Šventinius susitikimus su Kalėdų 



Seneliu kiekviena grupė organizavo individualiai. Organizuotos 9 akcijos: ,,Atmintis gyva, nes liudija“, 

,,Globokime paukštelius“, ,,Gerbkime duoną“; ,,Apibėk mokyklą“ skirta Europos judėjimo savaitei, 

,,Vaisiai ir daržovės-tinka man labai“, ekologinė akcija „Įžiebkime saulutės kiemelį“, „Mažosios mylios“ 

bėgimą, skirtą sporto dienai paminėti, „Tylos stebuklinga versmė“, „Tolerancijos mietas“ skirta 

Tolerancijos dienai. 

Siekiant įgyvendinti antrą uždavinį – aktyviai taikyti inovatyvius ugdymo metodus, priemones, 

išnaudojant lauko erdves ir IKT bei tobulinti pedagogo kompetencijas kompiuterinio raštingumo ir 

įvairių gebėjimų vaikų ugdymo srityje – pedagogai kvalifikaciją tobulino klausydami seminarų. Įstaigos 

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

kompetentingi darbuotojai: 16 mokytojų metodininkų, 4 vyresnieji mokytojai, 2 mokytojai. 2021 m. 

kvalifikacijos kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose mokymuose pedagogai kvalifikaciją tobulino 

3080 ak. val., 1 mokytojas atestuotas vyresniojo mokytojo kvalifikacijai. Visi pedagogai tobulino savo 

kompetencijas IKT srityje išklausydami 18 valandų kompiuterinio raštingumo kursus „IKT priemonių 

naudojimas ir pritaikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme”. Mokytojai dirbo naudodami 

platformas Padlet, Facebook, Messenger, Bookcreator, Canva. Pedagogai patobulino savo kvalifikaciją 

darbe su įvairių gebėjimų vaikais dalyvaudami seminaruose: „Pasiruošimas darbui su vaikais, turinčiais 

autizmo spektro sutrikimų“, „Alfa kartos vaikų kūrybiškumas“, „Besimokančių darželių tinklo“ mokymų 

programoje. Įstaigos 12 asmenų komanda dalyvavo Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro mokymuose 

„Streso valdymo praktikos grupiniuose mokymuose“.  Siekiant įveiklinti lauko erdves buvo įrengta 

edukacinė erdvė „Atradimų kiemelis“, išpiešta aikštelė saugaus eismo mokymui. Pedagogai rodė 3 

atviras veiklas įstaigos pedagogams – „Gera nuotaika, gera sveikata   “, „Metų laikai. Pilnas kiemas 

rudens“, „Vasaros žaidimai laike“, 1 veikla pristatyta miesto pedagogams. Siekdami savo darbe taikyti 

inovatyvius ugdymo metodus, pedagogai perengė ir pristatė savo paruoštas metodines priemones Įstaigos 

pedagogams. 1 priemonė buvo pristatyta respublikinėje konferencijoje. Pedagogai aktyviai vykdė 

gerosios patirties sklaidą: 4 pranešimai – „Stebuklingos spalvų dėžutės“, ,,Sodinu, auginu ir ragauju“, 

„Vaikų emocinio intelekto ugdymas“, „Aplinkos, įgalinančios vaiko asmeninį tobulėjimą, kūrimas“ 

pristatyti Įstaigos pedagogams, 9 pranešimai  miesto pedagogams ir 2 pranešimai skaityti tarptautinėse 

konferencijose. Ugdytiniai dalyvavo virtualiose edukacijose, vyko į mieste organizuojamas edukacijas 

Prano Domšaičio paveikslų galerijoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Įstaigoje stebėjo sferinį 

kiną. Atliktos pedagogų apklausos „Inovacijų taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme“ 

rezultatai ir vykdytos ugdomosios veiklos stebėsena parodė, kad pedagogai dažnai taiko IKT ugdymo 

procese, veiklas, skatinančias vaikų kūrybiškumą, patyriminį ugdymą. 

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 

reikalavimus atliepiančią aplinką – Įstaigos veikla buvo orientuota į sveikos, modernios, estetiškos, 

fiziškai ir emociškai saugios aplinkos, bendruomenės poreikius atliepiančios ir skatinančios lyderystę 

kūrimą. Tikslui pasiekti buvo vykdomi trys Veiklos plano uždaviniai. Siekiant įgyvendinti pirmąjį 

uždavinį – atnaujinti pagal finansines galimybes Įstaigos ugdymo  aplinką siekiant užtikrinti 

ikimokyklinio ugdymo higienos normų reikalavimus – 3 grupėse atnaujintos 48 vaikiškos lovytės, 

įsigyta 20 vaikiškų kėdžių, 3 spintos (4905 Eur). Vykdant kontroliuojančių institucijų reikalavimus, 

atlikti Įstaigos koridoriaus renovavimo darbai, 3 laiptinėse pakeisti turėklai, renovuoti 3 lauko laiptai ir 

laiptų aikštelės, atnaujintas sveikatos priežiūros specialisto kabinetas. Suderinus su atitinkama 

institucija, dėl vaikų ir kitų asmenų saugumo Įstaigos teritorijoje buvo išgenėtos senos medžių šakos bei 

pašalinti medžiai, ardę pastato konstrukcijas. Sudarytos palankesnės sąlygos IKT taikymui: nupirktas 1 

kompiuteris ir 1 SMART televizorius (907 Eur). Kitų mokymo(si) priemonių grupėse, edukacinėse 

erdvėse, eksperimentų kambarėliui, vaikų grupiniams ir individualiems užsiėmimams organizuoti, 

atnaujinimui panaudota 3165 Eur;  

 Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį – sutelkti Įstaigos bendruomenę ir socialinius partnerius 

pozityviam dalykiniam bendravimui ir bendradarbiavimui – organizuotos 2 metodinės dienos su 

socialiniais partneriais: „Ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas atsižvelgiant į vaiko poreikius, 



gebėjimus“, „Inovatyvių ugdymo metodų ir priemonių naudojimas ugdymo procese“, patirtimi dalintasi 

socialinių partnerių organizuotoje metodinėje dienoje „STEAM – ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje“. 

Organizuota viktorina priešmokyklinio amžiaus vaikams su socialiniais partneriais ,,Saugausi aš, 

saugokis ir tu“, Įstaigos organizuotas respublikinis projektas „Pinkim pynę, pūskim dūdą žilvitinę“- 

skirtas Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 55-ių metų sukakčiai paminėti. Įstaigos ugdytiniai 

vadovaujami mokytojų dalyvavo kituose socialinių partnerių organizuojamose parodose, projektuose, 

akcijose – „Gerumo niekada nebūna per daug", ,,Čia išaugau batukus“, Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Rūta“ 40-mečiui paminėti, „Krenta snaigės pamažu“, šaškių turnyras „Riešutėlis“ ir kt. Atsižvelgiant į 

susiklosčiusią situaciją dėl šalyje paskelbtos COVID-19 pandemijos, laikantis numatytų specialių 

reikalavimų įgyvendinimo organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nepavyko įvykdyti 

visų suplanuotų veiklų – organizuoti sportinės pramogos – viktorinos su Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Šaltinėlis“ „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, sportinės pramogos su Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Puriena“. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – skatinti pozityvų įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą kuriant 

sveiką, modernią, fiziškai ir emociškai saugią aplinką – Įstaigoje veikiančios savivaldos institucijos 

inicijavo organizacijos kaitos procesus, telkė bendruomenę Įstaigos uždavinių sprendimui, analizavo 

ugdymo procesus: buvo organizuoti 4 Mokytojų, 6 Metodinės ir 7 Įstaigos tarybos posėdžiai. Įstaigos 

tarybai bendradarbiaujant su tėvų taryba organizuota akcija „Pasodink pušelę“, kurios metu Įstaigos 

teritorijoje buvo pasodinta 30 pušelių. Tėvų tarybos iniciatyva suorganizuota ir įgyvendinta Kalėdinės 

eglutės lauke puošimo akcija. Padedant ugdytinių tėvams sutvarkyta viena žaidimo aikštelė. Tėveliai 

aktyviai įsijungė į aplinkos saugojimo projektą „Mes rūšiuojame“, dalyvavo kitose grupių ir Įstaigos 

organizuotose veiklose (grupės projektuose „Pati mieliausia pasaka“, „Duona ne vėju ateina, „Daržovės 

sveikatai-gėlės grožiui“ Įstaigos organizuotose respublikinėse parodose „Pavasaris gimtinėje“, „Ruduo 

žibintų šviesoje”, „Kalėdinis vainikas 2021“ ir kt.). Fizinį vaikų aktyvumą ir sveikatą stiprinančiame 

respublikiniame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Futboliukas“ „Sveikatiada“ „Šokio virusas“, 

„Sveikata visus metus“. Dėl susiklosčiusios situacijos šalyje ir iškeltų ribojimų neįvyko sportinė pramoga 

lauke su tėveliais „Mano sportiška šeima“. Skirta daug dėmesio vaikų sveikatos kompetencijų ugdymui, 

tęsiamas dalyvavimas ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“, grupės įsijungia į sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo renginius.  

Organizuotos 2 PPT psichologų paskaitos tėvams: „Netinkamo elgesio korekcija: ribų 

nustatymo žingsniai“, priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams – „Pasiruošimas mokyklai: nuo ko 

pradėti?“ ir 2 paskaitos pedagogams: „Netinkamo elgesio korekcija: ribų nustatymo žingsniai“ ir „Kaip 

mokyti vaiką kontroliuoti savo impulsus ir emocijas“. Atliktas Įstaigos veiklos įsivertinimas pagal rodiklį 

„Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ugdymo procese“. Atlikto įsivertinimo rezultatai parodė, kad 

Įstaigoje vyrauja glaudus mokytojų, vaikų ir šeimos bendradarbiavimas, ugdytojų ir ugdytinių sąveika 

grindžiama abipuse partneryste. Kuriant sveiką ir emociškai saugią aplinką Įstaigoje pradėta įgyvendinti 

sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu 2021–2025 m.“, visose grupėse įgyvendinti sveikos 

gyvensenos projektai. Pedagogai, vykdydami sveikos gyvensenos 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“, įgyvendinta prevencinė smurto ir 

patyčių programa ,,Zipio draugai“. Įstaigoje puoselėjama bendradarbiavimo kultūra, organizuotos 10 

teminių savaičių, kuriose dalyvavo visų grupių ugdytiniai: socialinių įgūdžių ugdymo „Vaikų linijos“ 

inicijuota „Savaitė be patyčių“, teminė savaitė „Norime užaugti be patyčių“, pažinimo kompetencijų 

ugdymui organizuotos teminės savaitės ,,Aš gyvenu prie jūros“, „Pavasaris gimtinėje“, „Viskas apie 

obuolį“, „Velykų rytą saulė pražydo“, tradicinė sveikatos ir sporto savaitė „Būk sveikas, mažasis 



olimpieti“,  sveikatos saugojimo savaitė „Saugausi aš, saugokis ir tu“, bendravimo ir emocinio saugumo 

savaitė „Būkime tolerantiški vieni kitiems“, „Mano jausmų vaivorykštė“. 

Informacija apie Įstaigos veiklą nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje 

www.klaipedoszilvitis.lt, Įstaigos Facebook puslapyje, kur tėvai gali stebėti informaciją apie vykusias 

veiklas, akcijas ir pan. 

2021 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.  

 

2021 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS PAGAL SSGG: 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Pedagogų aukšta kvalifikacija ir turintys 

ilgametę darbo patirtį pedagogai  

2. Komandinio darbo plėtojamas  

3. Sistemingas įstaigos veiklos įsivertinimas ir 

rezultatų panaudojimas planavimui 

4. Aktyvus dalyvavimas projektuose, 

respublikiniuose renginiuose.  
5. Ugdytojų ir ugdytinių sąveika grindžiama 

abipuse partneryste 
6. Ugdymosi veiklos tikslingumas, 

kūrybingumas 

7. Geras mikroklimatas 

8. Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 
 

1. Pasirengimas įtraukiojo ugdymo galimybių 

plėtrai. 

2. Pagalbos suteikimas įvairių gebėjimų 

vaikams.  

3. Materialinių išteklių trūkumas pastato išorės 

renovacijai, aplinkos apšvietimui, 

informacinėms technologijoms, modernioms 

edukacinėms priemonėms. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Reguliarus, abipusis bendradarbiavimas tarp 

tėvų ir Įstaigos. 

2. Tėvų įtraukimas į sprendimų priėmimą.  

3. Inovacijų diegimas įgyvendinant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

4. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

siekiant susipažinti su užsienio šalių 

inovatyviomis praktikomis. 

5. Dalintis gerąja darbo patirtimi su vietos, 

respublikos pedagogais, informatyviai pristatyti 

įstaigos veiklą miesto informaciniuose 

leidiniuose. 

 

1. Ugdymo organizavimo pakeitimai  ir 

sumažėjęs glaudus įstaigos ir šeimų 

bendradarbiavimas dėl COVID-19 pandemijos 

2. Nuolatinė Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų kaita. 

3. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skaičiaus didėjimas. 

4. Didelis vaikų skaičius grupėse (sunkina 

ugdymo kokybę). 

6. Logopedo, psichologo individualios ir 

grupinės pagalbos trūkumas atliepiant tėvų 

pageidavimus 

 

 Įstaigos veiklos planas 2022 metams parengtas, atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus 2022 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos savivaldybės ilgalaikius 

2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2022–2024 metų strateginį 

veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ ikimokyklinio ugdymo programą, bendruomenės 

poreikius Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatus. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo 

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



tenkinti ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir 

tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Įstaigos veiklos planą parengė Įstaigos direktoriaus 2021-

12-29  įsakymu Nr.V1-96 sudaryta darbo grupė.  

2022 metų veiklos planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagogai, švietimo pagalbos 

specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. Įstaigos veiklos plane 2022 metams 

naudojami sutrumpinimai: Lietuvos Respublikos 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. 2022 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas – kokybiškų ugdymo paslaugų teikimas atsižvelgiant į kiekvieno vaiko poreikius bei 

gebėjimus kuriant sveiką, modernią, estetišką, fiziškai ir emociškai saugią įstaigos aplinką, atliepiančią 

bendruomenės poreikius, skatinančią lyderystę. 

Tikslas: 

1. Įgyvendinti šiuolaikišką į kiekvieno vaiko amžių, poreikius ir pažangą orientuotą ugdymą 

sudarant vaikui sąlygas ugdytis saugioje, bendradarbiaujančioje bendruomenėje.  

 

Uždaviniai: 

1. užtikrinti įtraukųjį ugdymą, siekiant asmeninės vaiko pažangos ir pasiekimų gerinimo;   

2. sudaryti sąlygas vaikų saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymui; 

3. tobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo aptarimą su ugdytinių tėvais; 

4. kurti nuolat besimokančią, perspektyvią ir iniciatyvią bendruomenę sudarant sąlygas tobulėti; 

5. užtikrinti įstaigoje saugią, modernią, sveikatos saugojimui ir stiprinimui palankią aplinką;  

6. siekti aktyvaus įstaigos, tėvų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo. 

 

  

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


 

 

III. PRIEMONIŲ PLANAS 2022 METAMS

Uždavinys Priemonės Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai 

1.1. Užtikrinti 

įtraukųjį ugdymą, 

siekiant asmeninės 

vaiko pažangos ir 

pasiekimų gerinimo 

1.1.1. Pritaikytų 

programų specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams 

parengimas ir 

įgyvendinimas 

Pedagogai, 

logopedas 

 

 

 

Per 2022 metus Bus parengtos ir įgyvendintos 

pritaikytos programos visiems 

vaikams pagal PPT išvadas, tėvai 

supažindinami su vaiko pažanga, 

aptariamai vykdomi pagal poreikį 

1.1.2. Pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas įtraukiojo 

ugdymo srityje 

L. Žiliuvienė, 

J. Fetingytė – 

Astrauskienė 

Per 2022 metus Ne mažiau kaip 80 proc. pedagogų 

tobulins kompetencijas vaikų 

įtraukiojo ugdymo srityje ir įgytas 

žinias taikys ugdymo procese 

1.1.3. Grupės pedagogo, 

tėvų ir pagalbą 

teikiančių specialistų 

bendradarbiavimas dėl 

specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymo 

Pedagogai Per 2022 metus Ne mažiau kaip 80 proc. tėvų dalyvaus 

konsultacijose su pedagogais ir 

švietimo pagalbos specialistu 

1.2. Sudaryti sąlygas 

vaikų saviraiškos ir 

kūrybiškumo ugdymui 

1.2.1. Projektinės 

veiklos organizavimas ir 

įgyvendinimas, 

dalyvavimas Įstaigos 

renginiuose, akcijose, 

iniciatyvose 

(1priedas) 

Pedagogai Per 2022 metus Įstaigoje bus įgyvendinti 16 projektų. 

80 proc. ugdytinių bus aktyvūs 

projektinės veiklos dalyviai. 

Sukurti individualūs, kolektyviniai 

darbai bus viešinami Įstaigos facebook 

paskyroje, svetainėje ir Įstaigos 

stenduose 



1.2.2. Parodų, konkursų 

organizavimas ir 

dalyvavimas kitų įstaigų 

organizuojamose 

parodose, konkursuose 

(1priedas) 

Pedagogai Per 2022 metus Bus suorganizuotos 7 parodos, 

konkursai Įstaigoje. 

Ne mažiau kaip 60 proc. vaikų 

dalyvaus įstaigos, miesto, respublikos 

organizuotose parodose, konkursuose.  

1.2.3. Edukacinių, 

pažintinių išvykų, 

renginių organizavimas 

Pedagogai Per 2022 metus Ne mažiau kaip 50 proc. vaikų 

dalyvaus edukacinėse pažintinėse 

išvykose, renginiuose (aplankys 

lankytinas vietas, muziejus ir pan.) 

1.2.4. Inovatyvių 

metodų taikymas ugdant 

vaikų kūrybiškumą  

Pedagogai Per 2022 metus Ne mažiau kaip 70 proc. pedagogų 

taiko inovatyvius metodus, vaikai 

praplės žinias apie IKT naudojimą 

1.3. Tobulinti vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo aptarimą su 

ugdytinių tėvais 

1.3.1. Tėvų 

supažindinimas su 

Įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdymo(si) pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašu 

J. Fetingytė –

Astrauskienė, 

Pedagogai 

2022 m. rugsėjo 

mėn. 

Ne mažiau kaip 90 proc. tėvų bus 

supažindinti su vertinimo aprašu, bus 

susitarta dėl informacijos pateikimo 

formų ir dažnumo 

 

 

1.3.2. Susirinkimų su 

tėvais grupėse 

organizavimas dėl 

grupės vaikų  pasiekimų 

aptarimo 

Pedagogai 2022 m. spalio-

gruodžio mėn. 

 

 

Susipažins su visos grupės 

pasiekimais, siekiamybėmis 

 

1.3.3. Vaiko pažangos 

aptarimas individualių 

susitikimų su tėvais 

metu, pasiekimų 

aplanko pristatymas 

Pedagogai Du kartus metuose 

(gegužės ir spalio 

mėn.) 

Pagal poreikį 

Ne mažiau kaip 80 proc. tėvų bus 

supažindinti su vaikų pasiekimų 

aprašais, aptars su pedagogais 

siekiamybes   



1.3.4. Tėvų 

bendradarbiavimas su 

grupės pedagogais, 

teikiant informaciją apie 

vaiką  

J. Fetingytė –

Astrauskienė 

Pedagogai 

Iki 2022-09-15 Iki 2022-06-15  parengta anketa 

tėvams. 

Ne mažiau kaip 85 proc. tėvų pateiks 

informaciją užpildydami anketas iki 

2022-09-15 

1.3.5. Atliktas giluminis 

Įstaigos veiklos 

įsivertinimas pagal 

rodiklį: 3.1. Vaiko 

raidos ir pasiekimų 

vertinimas 

Veiklos 

įsivertinimo grupė 

Iki 2022-12-15 Iki 2022-11-01 bus parengta Įstaigos 

įsivertinimo anketą pagal numatytą 

rodiklį. 

Iki 2022-12-15 bus atliktas giluminis 

vertinimas pagal pasirinktą rodiklį ir 

rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos 

posėdyje  

1.3.6.  Aktyvaus tėvų 

susirinkimo 

organizavimas 

 

L. Žiliuvienė 2022 m. spalio 

mėn. 

Bus suorganizuotas aktyvus tėvų 

susirinkimas, kuriame dalyvaus 2-3 

grupės atstovai, susirinkimo metu 

aptarti vaikų pažangos pamatavimo ir 

kiti Įstaigos veiklos organizavimo 

klausimai 

1.4. Kurti nuolat 

besimokančią, 

perspektyvią ir 

iniciatyvią 

bendruomenę sudarant 

sąlygas tobulėti 

1.4.1. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo ir 

tobulinimo plano 2022 

metams parengimas ir 

kvalifikacijos 

tobulinimas pagal 

parengtą planą 

L. Žiliuvienė, 

J. Fetingytė – 

Astrauskienė 

Pedagogai 

Iki 2022-02-10 Atliktas darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimo poreikio tyrimas ir 

parengtas mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo planas 2022 m.  

100% pedagogų dalyvaus 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 

ir įgytas žinias taikys ugdymo procese 

1.4.2. PPT paskaitų 

organizavimas pagal 

darbuotojų poreikį 

L. Žiliuvienė, 

J. Fetingytė –

Astrauskienė 

 90% pedagogų dalyvaus 

organizuotose paskaitose 



1.4.3. Pedagogų veiklos 

sklaida organizuojant 

atviras veiklas, skaitant 

pranešimus Įstaigos, 

miesto, respublikos 

metodiniuose 

renginiuose, 

konferencijose 

(1priedas) 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Pedagogai 

Per 2022 metus  15 proc. pedagogų organizuos atviras 

veiklas kolegoms; 

Ne mažiau kaip 50%  pedagogų 

dalinsis gerąja darbo patirtimi 

metodiniuose renginiuose, 

konferencijose 

1.4.4. Metinių pokalbių 

su mokytojais  ir 

nepedagoginiais 

darbuotojais pravedimas 

L. Žiliuvienė, 

J. Fetingytė –

Astrauskienė, 

A. Puškorienė 

2022 m. vasario 

mėn. 

Pravesti metiniai pokalbiai, numatyti 

siektini tikslai, užduotys 2022 m. 

  

1.4.5. Išklausytų 

kvalifikacijos seminarų 

sklaidos Įstaigos 

pedagogų bendruomenei 

vykdymas 

Pedagogai Du kartus metuose 

(gegužės, lapkričio 

mėn.) 

80 proc. pedagogų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, 

pasidalins patirtimi su kolegomis 

Metodinės tarybos posėdžių metu 

1.4.6. Pagalbos teikimas 

mažesnę patirtį 

turintiems, naujai 

dirbantiems pedagogams  

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2022 metus Suteikta pagalba naujai dirbantiems 

pedagogams 

 

1.4.7. Mokytojų tarybos 

posėdžių organizavimas: 

1.4.7.1. Metinio veiklos 

plano projekto 

pristatymas. 

1.4.7.2. Pasiruošimas 

2022-2023 mokslo 

metams.  

L. Žiliuvienė, 

 

 

 

2022-01-24 

 

2022-08-30 

 

Posėdžiu metu pedagogai bus 

supažindinti su aktualiausia situacija 



1.4.7.3. Veiklos 

įsivertinimo rezultatų 

pristatymas, 2022 metų 

veiklos aptarimas ir 

prioritetų numatymas 

2023 metams 

2022-12-19 

1.4.8. Patirties 

pasidalijimas apie 

įvykusius renginius, 

vykdytus projektus, 

temines savaites 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2022 metus Įstaigos mokytojai dalinsis savo 

vykdomų projektų, veiklų patirtimi, o 

kolegės įgis naujų idėjų 

1.5. Užtikrinti 

Įstaigoje saugią, 

modernią, sveikatos 

saugojimui ir 

stiprinimui palankią 

aplinką 

1.5.1. Sveikatos 

stiprinimo programos  

„Sveikatos takeliu 2021-

2025 m.“ įgyvendinimas  

 

Darbo grupė 

Pedagogai 

 

Per 2022 m. 

 

 

Visi pedagogai įsijungs į sveikatos 

programos įgyvendinimą. 

 

Ne mažiau kaip 80%  numatytų  

priemonių programoje bus 

įgyvendinta. 

 

Tėvelių iniciatyva organizuoti 1-2 

sveikatinimo renginiai  

1.5.2. Renginių, 

projektų, akcijų, teminių 

savaičių, skatinančių 

fizinės ir emocinės 

sveikatos stiprinimą ir 

saugojimą, 

organizavimas  

Pedagogai 

Neformaliojo 

švietimo (kūno 

kultūros) 

pedagogas 

 

Per 2022 m. 

 

 

Visose grupėse bus įgyvendinti 

sveikatos stiprinimo projektai. 

 

Ne mažiau kaip 90% ugdytinių 

dalyvaus sveikatos stiprinimo 

renginiuose, akcijose, projektuose. 

 

Informacija apie vykdomas veiklas 

bus talpinama grupių virtualioje 

bendravimo platformoje, Įstaigos 

facebook  paskyroje, internetinėje 

svetainėje www.klaipedoszilvitis.lt  

1.5.3. Efektyvus ir 

tikslingas Įstaigos lauko 

edukacinių erdvių 

panaudojimas: 

Pedagogai Per 2022 metus Pedagogai organizuos po 3-4 veiklas 

edukacinėse erdvėse.  

http://www.klaipedoszilvitis.lt/


„Atradimų kiemelis“, 

„Kneipo sveikatingumo 

takelis“, „Saugaus eismo 

aikštelė“ 

Vaikai daugiau laiko praleis lauke, 

stiprins sveikatą 

1.5.4. Prevencinių 

programų  „Zipio 

draugai“, „Kimochi“ 

įgyvendinimas 

Pedagogai Per 2022 metus 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse 

bus įgyvendinta „Zipio draugų“ 

programa. 

1 grupėje bus įgyvendinama 

„Kimochio“ programa. 

Vykdoma sklaida apie šių programų 

įgyvendinimą 

1.5.5. Ekologinių, 

aplinkos pažinimo 

projektų, teminių 

savaičių organizavimas 

Pedagogai 

A. Puškorienė 

Per 2022 metus Ne mažiau kaip 80 proc. vaikų 

įsitrauks į ekologinių projektų 

vykdymą. 

Įstaigos bendruomenė dalyvaus 

aplinkosauginiame projekte „Mes 

rūšiuojame“ 

1.5.6. Įstaigos patalpų 

atnaujinimas, naujų 

baldų įsigijimas 

A. Puškorienė Iki 2022-08-31 Suremontuotos 1 grupės patalpos, 

pakeistos grindys 2 grupių miegamojo 

patalpose, nupirkti nauji mokykliniai 

stalai 1 priešmokyklinio ugdymo 

grupėje 

1.6 Siekti aktyvaus 

įstaigos, tėvų ir 

socialinių partnerių 

bendradarbiavimo 

 

1.6.1. Akcijų, parodų 

bendradarbiaujant su 

tėveliais organizavimas  

Įstaigos taryba 

L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2022 metus 

 

Bus suorganizuotos 3-5 bendros 

veiklos su tėvais, kuriose dalyvaus ne 

mažiau kaip 50 proc. tėvų 



1.6.2. Bendrų tėvų 

susirinkimų, tėvų 

tarybos posėdžių 

organizavimas 

L. Žiliuvienė Per 2022 metus Bus suorganizuotas 1 bendras 

susirinkimas, inicijuoti 2-3 tėvų 

tarybos posėdžiai, tėvai aktyviau teiks 

pasiūlymus Įstaigos veiklos 

organizavimo klausimais, įsitrauks į 

sprendimų priėmimą 

1.6.3. Informacijos apie 

Įstaigos veiklą teikimas 

grupėse, elektroniniame 

dienyne, internetiniame 

puslapyje, svetainėje 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Pedagogai 

Per 2022 metus Ne mažiau kaip 75 % pedagogų teiks 

savalaikę informaciją apie vykdytas 

veiklas 

Bus stiprinimas teigiamas Įstaigos 

įvaizdis bendruomenėje 

1.6.4. Mokytojų bei kitų 

specialistų konsultacijos 

tėvams, paskaitų, 

diskusijų organizavimas 

psichologiniais, 

pedagoginiais, sveikatos 

stiprinimo klausimais 

L. Žiliuvienė 

J.  Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2022 metus Bus suorganizuotos 2 PPT paskaitos.   

Konsultacijas teiks visuomenės 

sveikatos specialistė. 

Paskaitų metu gauta informacija padės 

siekti geresnių vaiko ugdymosi 

rezultatų 

1.6.5.Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

partneriais: respublikos 

lopšeliai-darželiai 

pavadinimu „Žilvitis“, 

Klaipėdos lopšeliai-

darželiai „Žuvėdra“, 

„Radastėlė“, „Rūta“, 

„Žiogelis“, „Šaltinėlis“, 

„Saulėtekio“ 

progimnazija 

L. Žiliuvienė 

J.  Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2022 metus Bus atnaujintos bendradarbiavimo 

sutartys su esamais socialiniais 

partneriais ir pasirašyta 1-2 

bendradarbiavimo sutartys su naujais 

socialiniais partneriais. 

Bus aktyviai įsitraukiama į socialinių 

partnerių organizuojamas veiklas,  

gerosios patirties sklaidos renginius, 

dalyvaujama 4 veiklose su soc. 

partneriais 



1 priedas 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2022 METŲ NUMATOMŲ RENGINIŲ, 

PROJEKTŲ, PARODŲ IR KITŲ VEIKLŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Pastabos 

1. PROJEKTINĖ VEIKLA 

1.1. Projektas „Kas tu esi šviesos  

ugnele? “ 

D. Budrytė 

J. Archipova 

Sausis-

gegužė 

 

1.2. Projektas „Aš pilietiškas žmogus“ A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

Vasaris-

rugsėjis 

 

1.3. Respublikinis projektas 

„Mėgstamiausias judrus žaidimas“ 

G. Žilienė Kovas-

balandis 

 

1.4. Dalyvavimas miesto neformaliojo 

ugdymo mokytojų projekte-

konkurse „Integruota fizinė veikla 

vaikų darželyje“ 

G. Žilienė Kovas-

balandis 

 

1.5. Projekto įgyvendinimas „Papuošime 

žemę gėlėmis“ 

V. Sarienė 

V. Zakalskienė 

Kovas-

rugpjūtis 

 

1.6. Projekto įgyvendinimas  „Sveikatos 

idėjų skrynelė ant žaliosios 

palangės“ 

R. Bernatavičienė Kovas-

spalis 

 

1.7. Projektas ,,Gamtos atradimai“ 

„Zuikučių“ grupė 

 

S. Kiaulakienė 

J. Archipova 

Balandis-

rugsėjis 

 

1.8. Edukacinės erdvės gerinimo 

projektas „Judrusis kiemelis“ 

V. Zakalskienė 

A. Berzupa 

I. Špogienė 

R. Bernatavičienė 

V. Mažonienė 

Balandis-

rugpjūtis 

 

1.9. Ekologinis aplinkos pažinimo 

projektas „Bulvė – daržo karalienė“ 

 

A.Šereikienė 

L.Kinderienė 

Gegužė-

spalis 

 

 

1.10. Respublikinis meninis-kūrybinis 

projektas „Angelo pėdutėmis“ 

D. Masiulienė 

I. Špogienė 

V. Sarienė 

Lapkritis-

gruodis 

 

1.11. Projektas „Kalėdinis miestelis“ V. Mažonienė Gruodis   

1.12. Įstaigos puošybos projektas 

„Kurkime grožį kartu“ 

Puošybos grupė Per 2022 

metus 

 

1.13. Dalyvavimas Lietuvos teniso 

sąjungos ir „Tarptautinės teniso 

pamokos mokyklose ir darželyje“ 

projekte 

G. Žilienė Per 2022 

metus 

 



1.14. Dalyvavimas Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projekte „Mažųjų žaidynės 2022“ 

G. Žilienė 

J. Kondrotienė 

Per 2022 

metus 

 

1.15. Teatrinio ugdymo projektas „Pati 

gražiausia pasakėlė“ 

V. Zakalskienė, 

kūrybinė grupė 

Per 2022 

metus 

 

1.16. Grupių sveikos gyvensenos projektai Pedagogai, 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2022 

metus 

 

1.17. Įgyvendinimas sveikatos stiprinimo 

programos „Sveikatos takeliu“ 

2021-2025 metams 

L. Žiliuvienė ir 

darbo grupė 

Per 2022 

metus 

 

1.18. Įgyvendinimas Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto programos 

„Olimpinė karta“ 

G. Žilienė ir darbo 

grupė 

 

Pagal 

planą 

 

1.19. Įgyvendinimas tarptautinės 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programos „Zipio draugai“ 

(„Pagrandukų“, „Žiogelių“ grupėse) 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

L. Kinderienė 

Pagal 

planą 

 

1.20. Dalyvavimas Respublikos sveikos 

gyvensenos ugdymo programoje 

„Sveikatiada“ 

G. Žilienė ir 

pedagogai 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.21. Vykdyti respublikinį projektą „Mes 

rūšiuojam“ 

A. Puškoriene, 

pedagogai 

Per 2022 

metus 

 

1.22. Dalyvavimas miesto, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose, 

programose 

Pedagogai  Per 2022 

metus 

 

1.23. Dalyvavimas ir organizavimas 

projekto „Sveikata visus metus“ 

Sveika mokykla 

kūrybinė grupė 

Per 2022 

metus 

 

1.24. Įgyvendinimas tarptautinės 

socialinių įgūdžių ugdymo 

programos „Kimochis“ („Giliukų“ 

grupėje) 

R. Urbelienė 

I Ambutienė 

 

Per 2022 

metus 

 

2. AKCIJOS, INICIATYVOS, SUSITIKIMAI 

2.1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 

Pedagogai, 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Sausis  

2.2 Akcija „Globokime paukštelius“ 

 

A.Šereikienė 

L.Kinderienė 

Sausis-

vasaris 

 



2.3. Edukacinis susitikimas su ornitologu 

G. Petkumi 

A.Šereikienė 

L.Kinderienė 

Kovas   

2.4.  „Su gimtadieniu, mano mieste – 

Klaipėda“ akcija, skirta Klaipėdos 

770 gimtadieniui paminėti 

R. Urbelienė 

V. Mažonienė 

I. Špogienė 

Kovas  

2.4. Diskusijos su priešmokyklinio 

amžiaus vaikais „Kaip skamba tyla“ 

organizavimas 

G. Žilienė Balandis  

2.5. Akcija „Apibėk mokyklą“ G. Žilienė Rugsėjis  

2.6. Tradicinė rudens akcija „Sodo ir 

daržo vitaminai vaikams“ 

G. Žilienė Rugsėjis-

spalis 

 

2.6. Akcija, skirta Tolerancijos dienai D. Budrytė Lapkritis  

3. PARODŲ, KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS, DALYVAVIMAS 

3.1. Darbų paroda „Aš – Lietuvos 

pilietis“ 

S. Kiaulakienė 

V. Sarienė 

I. Špogienė 

Vasaris  

3.2. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių paroda „Aš – žemės vaikas“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Kovas  

3.3. Paroda „Rieda margučiai – 

džiaugiasi vaikučiai“ 

V. Mažonienė 

 

Balandis 

 

 

3.4. Paroda „Aš ir mano super herojai“ J. Valinskienė Gegužė  

3.5. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

virtuali fotografijų paroda „Rudens 

spalvos“ 

V. Barzdevičienė 

J. Kondrotienė 

S. Kiaulakienė 

Spalis  

3.6. Respublikinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

bei pagalbos vaikui specialistų 

virtuali metodinių priemonių paroda 

„Atverkime emocijų skrynelę“ 

D. Budrytė 

R. Urbelienė 

Lapkritis  

3.7. Kalėdinė kūrybinių vaikų darbelių 

paroda 

I. Špogienė Gruodis  

3.8. Tradicinė akcija „Papuoškime įstaigą 

Kalėdoms“ 

Puošybos 

kūrybinė grupė 

Gruodis  

3.9. Dalyvavimas kitose miesto, 

respublikos, tarptautinėse parodose 

Pedagogai Per 2022 

metus 

 

4. RENGINIŲ, ŠVENČIŲ, PRAMOGŲ ORGANIZAVIMAS 

4.1. ,,Lik sveika lik sveika, tu eglute, tu 

žalia“ 

S. Kiaulakienė 

V. Sarienė 

D. Masiulienė 

Sausis   



 D. Skirmantė 

4.2. Vasario 16-osios šventė I. Špogienė 

S. Kiaulakienė 

V. Sarienė 

Vasaris  

4.3. Tradicinė sporto šventė „Žiemos 

sportas“ 

G. Žilienė, 

olimpinės kartos 

kūrybinė grupė 

Sausis- 

vasaris 

 

4.4. Užgavėnės  D. Skirmantė 

V. Zakalskienė 

B. Valskienė  

Kovas  

4.5. „Aš – Žemės vaikas“ renginys žemės 

dienai paminėti 

L.Kinderienė 

A. Šereikienė 

Kovas   

4.6. „Zumbinė vaikams“ Įstaigos taryba Kovas  

4.7. Įstaigos 56-asis gimtadienis V. Zakalskienė 

R. Bernatavičienė 

J. Archipova 

Balandis  

4.8. Velykos D. Vaišvileinė 

A. Teresienė 

R. Urbelienė 

Balandis  

4.9. Respublikinio projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ I-ojo etapo 

renginys Įstaigoje 

J. Kondrotienė 

G.Žilienė 

Balandis -

Gegužė 

 

4.10. Organizavimas sporto ir sveikatos 

šventės miesto ikimokyklinių įstaigų 

vaikams prie jūros, skirtos Klaipėdos 

770-mečiui pažymėti „Draugystės 

krantas“ 

 

G. Žilienė ir 

miesto 

neformalaus 

ugdymo 

mokytojos 

Gegužė   

4.11. Vaikų gynimo diena J. Valinskienė 

I. Ambutienė 

Birželis  

4.12. Organizavimas sportinės pramogos 

lauke su tėvais „Mano sportiška 

šeima“ 

G. Žilienė ir 

olimpinės kartos 

kūrybinė grupė 

Birželis   

4.13. Rugsėjo 1-oji D. Masiulienė 

 

Rugsėjis   

4.14. Rudens šventė „Rudens pintinė“ V. Barzdevičienė 

J. Kondrotienė 

Spalis   

4.15. Renginio, skirto kūno kultūros ir 

sporto dienai, paminėjimas 

G. Žilienė Spalis  

4.16 Rudens vakaronės D. Masiulienė, 

pedagogai 

 

Lapkritis  



4.17. Sportinės pramogos – viktorinos su 

Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Šaltinėlis“ „Sveikas vaikas –

laimingas vaikas organizavimas 

G. Žilienė Lapkritis  

4.18. Eglutės įžiebimo šventė D. Masiulienė 

V. Mažonienė 

 

Gruodis   

 

5. PATIRTIES SKLAIDA 

5.1. Pranešimas Įstaigos pedagogams 

„Duona ne vėju ateina“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Vasaris  

5.2. Pranešimas Įstaigos pedagogams 

„Patyrinimio ugdymo galimybės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fizinėje veikloje“ 

G. Žilienė Vasaris  

5.3. Pranešimas miesto pedagogams 

„Žaidimas – visas vaiko pasaulis“ 

R. Urbelienė Balandis  

5.4. Atvira veikla Įstaigos pedagogams 

„Šokančios šakelės“ 

J. Valinskienė Balandis  

5.5. Atvira metodinė veikla pagal 

STEAM metodiką „Kelias į spalvų 

karalystę“ 

R. Bernatavičienė Gegužė  

5.6. Atvira veikla Įstaigos pedagogams 

„Rudenėlio dovanos“ 

L. Kinderienė Rugsėjis  

5.7. Pranešimas Įstaigos pedagogams 

„Veikla, skatinanti vaikų vaizduotės 

vystymąsi“ 

V. Mažonienė Spalis  

5.8. Pranešimas Įstaigos pedagogams 

„Pilietiškumo ugdymas 

priešmokykliniame amžiuje“ 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

Spalis  

5.9. Interaktyvių mokymo priemonių 

vaikų pažintiniams gebėjimams 

lavinti, matematinių vaizdinių 

formavimui pristatymas miesto 

pedagogams 

V. Barzdevičienė Lapkritis   

5.10. Pranešimas įstaigos pedagogams 

projekto „Kas tu esi šviesos ugnele?“ 

pristatymas 

D. Burdytė 

J. Archipova 

Lapkritis  

5.11. Pranešimas dailės mokytojų 

metodiniame būrelyje „Dailės plėtra 

meninėje patyriminėje veikloje“ 

I. Špogienė Pagal 

numatytus

planus 

 

6. TEMINĖS SAVAITĖS 

6.1. Teminė savaitė „Žiemos sportas“ R. Urbelienė, Vasaris  

6.2. Teminė savaitė „Aš – Lietuvos 

pilietis“ 

S. Kiaulakienė 

I. Špogienė 

V. Sarienė 

Vasaris  



6.3. Ekologinio ugdymo teminė savaitė 

„Aš žemės vaikas“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

Kovas  

6.4. Teminė savaitė „Vanduo – sveikatos 

ir gyvybės šaltinis“ 

V. Barzdevičienė 

J. Kondrotienė 

S. Kiaulakienė 

I. Špogienė 

Kovas  

6.5. Savaitė be patyčių A.Teresienė  

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

Balandis  

6.6. Teminė savaitė „Rid rid margi 

margučiai“ 

V. Mažonienė Balandis  

6.7. Tradicinė pavasario sporto savaitė 

„Būk sveikas, mažasis olimpieti“ 

R. Urbelienė Gegužė  

6.8. Teminė savaitė „Mano mandagus 

pasaulis“ 

I. Valinskienė Spalis  

6.9. Teminė savaitė „Saugaus eismo 

abėcėlė“ 

A.Teresienė  

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

Lapkritis  

6.10. Teminė savaitė „Tolerancija tau ir 

man, ir kitiems“                                       

A.Teresienė  

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

Lapkritis  

_________________________________ 


