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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2023 METŲ VEKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio  „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2023 metų veiklos planas (toliau – 

Planas), nustato metinius Įstaigos prioritetus, tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams 

vykdyti. 

2. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos švietimo 

skyriaus vedėjo 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. ŠV1-234 patvirtintus 2023 metų veiklos prioritetus 

švietimo srityje, Įstaigos 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Įstaigos direktoriaus 

2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr.V1-89 ir Įstaigos vidinio įsivertinimo, kitų tyrimų rezultatus. 

3. Planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

4. Plane vartojami sutrumpinimai: Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, informacinės ir komunikacinės technologijos - 

IKT, Vaiko gerovės komisija –VGK. 

 

II. ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA, VERTYBĖS 

5. Vizija  – saugi, inovatyvi, bendradarbiaujanti, orientuota į vaiką ir šeimą ikimokyklinio 

ugdymo įstaiga. 

6. Misija – ugdyti kūrybingą, atsakingą, sveiką vaiką, atsižvelgiant į individualius vaiko 

poreikius ir telkti bendruomenę vaiko gerovės užtikrinimui. 

7. Vertybės – bendradarbiavimas, atsakomybė, tobulėjimas, tolerancija. 

 

III. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

8. 2022 metais Įstaigos veiklos 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. Šiam prioritetui 

įgyvendinti išsikeltas tikslas – įgyvendinti šiuolaikišką į kiekvieno vaiko amžių, poreikius ir pažangą 

orientuotą ugdymą sudarant vaikui sąlygas ugdytis saugioje, bendradarbiaujančioje bendruomenėje. 

9. 2022 metų veiklos tikslui išsikeltų uždavinių įgyvendinimas: 

 

Uždavinys Pasiekti rezultatai 

1. Užtikrinti 

įtraukųjį ugdymą, 

siekiant 

asmeninės vaiko 

pažangos ir 

pasiekimų 

gerinimo 

Parengta ir įgyvendinta 12 pritaikytų programų specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams pagal PPT išvadas, tėvai supažindinami su vaiko pažanga. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įsteigta 0,5 etato mokytojo padėjėjo pareigybė . 

Visi pedagogai tobulino kompetencijas vaikų įtraukiojo ugdymo srityje, 

organizuotas seminaras įstaigos pedagogams „Vaikų, turinčių įvairiapusių 

raidos sutrikimų, socialinės interakcijos gerinimo būdai ikimokyklinėje 

įstaigoje“, PPT psichologo paskaita „Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. 

Pagalbos galimybės ugdymo procese“. Pedagogai dalyvavo kituose 

kvalifikacijos tobulinimo mokymuose įtraukiojo ugdymo temomis: 

„Vizualinės pagalbos kortelės įtraukiajame ugdyme: kaip tinkamai jas 



naudoti“, „Įtraukiojo ugdymo priemonės ir efektyvūs sprendimai“, ,,Vaikų 

individualios pažangos skatinimas, pasitelkiant įtraukius ugdymo būdus ir 

metodus“, „Įtraukus sportas vaikams: iššūkiai ir galimybės“ , „Įtrauktis fizinio 

ugdymo pamokoje“. 84 % pedagogų dalyvavo metodinėse dienose 

,,Įtraukusis ugdymas – iššūkiai ir sprendimai“, „Bendradarbiavimo svarba 

ruošiantis įtraukiajam ugdymui“, „Saugios ir palankios kiekvienam vaikui 

aplinkos kūrimas“, „Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“; 

metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Inovatyvių metodų panaudojimas 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose, ugdant skirtingų gebėjimų vaikus“. Įgytos 

žinios taikomos ugdymo procese. Apie 70 proc. tėvų konsultuojasi su 

pedagogais ir švietimo pagalbos specialistu dėl specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymo 

2. Sudaryti 

sąlygas vaikų 

saviraiškos ir 

kūrybiškumo 

ugdymui 

Įstaigoje buvo parengta 10 projektų (2 iš jų respublikiniai): „Kas tu esi, 

šviesos ugnele“, „Mano tėvynė, mano širdyje“,  „Integruota fizinė veikla 

vaikų darželyje“, „Gėlės grožiui, daržovės sveikatai“, „Gamtos atradimai“, 

„Bulvė – daržo karalienė“, „Kalėdinis miestelis“, „Angelo pėdutėmis“, 

„Mėgstamiausias judrus žaidimas“, „Judrusis kiemelis“. Įgyvendinti 7 

respublikiniai projektai: „Tarptautinės teniso pamokos mokykloje ir 

darželyje“, „Lietuvos Mažųjų žaidynės 2022“, „Mes rūšiuojam“, 

„Sveikatiada“, „Nykštukų bėgynės 2022“. Pagauk Kalėdas“, „Futboliukas“.  

80 proc. ugdytinių buvo respublikinės projektinės veiklos dalyviai. Dalyvauta 

18 respublikinių projektų: „Gamta kviečia žaisti“, „Trispalviai 

eksperimentai“, „Aš myliu žemę“, „Linksmasis pasisveikinimas su draugais“, 

„Ką pasakoja debesys“, ,,Apkabinkime žemę“, ,,Ačiū, žiema“ ir kt. Dalyvauta 

3 tarptautiniuose projektuose „Smalsučiai gamtoje“, ,,Mano tėvynė – brangi 

Lietuva“, „Jie mieli ir skirtingi, bet ne visi laimingi“; 5 socialių partnerių 

organizuojamuose projektuose: „Ką auginsime? Gėlytę ar daržovę“, 

,,Klaipėda jubiliejinių 770 metų karuselėje“, „Gintarinis miestas“ ir kt 

Įstaigoje organizuotos 5 akcijos: „Pradžiugink senjoro širdį“, „Globokime 

paukštelius“, „Apibėk mokyklą“, „Sodo ir daržo vitaminai vaikams“, „Su 

gimtadieniu, mano mieste Klaipėda“; 10 parodų: „Aš Lietuvos pilietis“, 

„Rieda margučiai –džiaugiasi vaikučiai“, „Aš ir mano super herojai“, „Daržo 

ir sodo gėrybės“, „Mažomis pėdutėmis po švarią žemę“, „Su gimtadieniu, 

mano mieste Klaipėda“, „Tolerancijos namas“, „Mandagumo karūna“, 

„Akmuo – gamtos atradimas“, „Eko automobiliai“, 3 respublikinės parodos: 

„Aš – žemės vaikas“, „Rudens spalvos“, „Atverkime emocijų skrynelę“. 

Vaikai dalyvavo 6 miesto renginiuose: Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų 

eitynės ,,Linksmai per Klaipėdužę“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai, 

Klaipėdos miesto sveikatos ir sporto šventė prie jūros „Draugystės krantas“, 

Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų renginys ,,Klaipėda – mes 

tavo ateitis“, Klaipėdos miesto kūrybinės raiškos festivalio ,,Vaidinimų 

kraitelė“ šventė ant Jono kalnelio. 60 proc. vaikų dalyvavo 29 miesto ir 

respublikos ugdymo įstaigų parodose ir konkursuose: Klaipėdos sveikatos 

biuro organizuotas konkursas „Judriausias darželis“, „Klaipėdos undinėlė“,  

,,Graži, graži Tėvynė mano“, ,,Pavasaris mano gimtinėje“, ,,Šeima – 

brangiausia dovana“, ,,Mano gražiausia vieta Klaipėdoje“, „Laimingi jūros 

gyvūnai“, „Mylimai mamytei – dovanoju aš gėlytę“ ir kt. Respublikiniame 

renginyje „Mažųjų talentų festivalis ,, Jovaras – 22“ laimėta absoliučiai 

geriausios vokalistės nominacija. Informacija apie vykusias akcijas, parodas 

buvo viešinama socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje ir Klaipėdos lopšelio-

darželio „Žilvitis“ svetainėje. 



Organizuotos 8 edukacinės išvykos: „Žiba žvakelė“, „Mano draugas 

laikrodukas“, apsilankymas Klaipėdos piliavietėje, Klaipėdos laikrodžių 

muziejuje, Klaipėdos priešgaisrinės gelbėjimo valdybos stotyje, Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejuje, žygis pėsčiomis prie Malūno tvenkinio, 

susipažinimas su sporto šaka – kulkiniu šaudymu, edukacinis susitikimas su 

ornitologu G. Petkumi. Edukacinėse išvykose, renginiuose dalyvavo daugiau 

kaip 50 proc. ugdytinių 

3. Tobulinti vaikų 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

aptarimą su 

ugdytinių tėvais 

Visų grupių tėvų rudenį vykusių susirinkimų metu aptarti vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo būdai, periodiškumas, informavimo būdai. Tėvų 

susirinkimuose dalyvavo 82,1 % tėvelių. Tėvai su vaikų individualiais 

pasiekimais supažindinti pavasarį ir rudenį individualių pokalbių metu 

(išskyrus naujai atvykusių lopšelio grupių vaikų tėvelius). 90 % vaikų tėvų su 

vaiko pasiekimais buvo supažindinti pasirašytinai, pateikiant vaikų pasiekimų 

aplankus. Parengta anketa tėvams apie vaiko gebėjimus.  

Atliktas įstaigos veiklos platusis įsivertinimas pagal patvirtintą išorinio 

vertinimo aprašą. Informacija tėvams apie vaikų pasiekimus ir pažangą 

teikiama periodiškai. Tėvai du kartus per metus supažindinami su vaiko 

vertinimo diagramomis, aptariama vaiko padaryta pažangą. Informacija apie 

vaiko pasiekimus teikiama laikantis konfidencialumo principo. 

Suorganizuotas aktyvus tėvų tarybos susirinkimas, kurio metu aptartos 

stipriosios ir tobulintinos Įstaigos veiklos sritys 

4. Kurti nuolat 

besimokančią, 

perspektyvią ir 

iniciatyvią 

bendruomenę 

sudarant sąlygas 

tobulėti 

Atliktas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas ir parengta 42 

val. ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo organizavimo 

kokybės gerinimas atliepiant individualius vaiko poreikius“. Visi pedagogai 

dalyvavo šios programos veiklose. Pedagogai tobulino savo kompetencijas 

įtraukiojo ugdymo, kompiuterinio raštingumo, vaikų individualios pažangos 

stebėjimo, refleksijos ir įsivertinimo, pozityvios psichologijos metodų 

taikymo savijautos gerinimui srityse. Iš viso pedagogai tobulinimo 

kvalifikaciją 2114 val. (vienam pedagogui vidutiniškai per metus 92 val.)  

Organizuotos 3 PPT paskaitos pedagogams: „Vaiko netinkamo elgesio tikslai. 

Korekcijos būdai“, „Pozityvios psichologijos metodų taikymas savijautos 

gerinimui“, „Aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Pagalbos galimybės ugdymo 

procese“, kuriose dalyvavo 90% pedagogų. 19 % pedagogų rodė atviras 

veiklas kolegoms: „Šokančios šakelės“, „Kelias į spalvų karalystę“, 

„Rudenėlio dovanos“, „Per lengvumą į efektyvumą. Linksmieji judrieji 

žaidimai“. 52% pedagogų dalinosi gerąja darbo patirtimi metodiniuose 

renginiuose, konferencijose: tarptautinėje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“ pristatyta 

metodinė priemonė „Spalvų mozaika“, tarptautinėje  konferencijoje „STEAM  

ugdymas tiesia kelius į sėkmę“ pristatytas stendinis pranešimas „Mažais 

žingsniukais į didį pasaulį. 

Skaityti 5 pranešimai respublikinėse konferencijose: ,,Žalią daržovę rauk, 

vitaminų gauk“, „Saviraiška ir kūrybiškumas ugdant vaikų emocinį intelektą”, 

,,Žaidimas-visas vaiko pasaulis“ ir kt. Metodinėse dienose pristatyti 8 

pranešimai: ,,Daržovę ragauk-vitaminų gauk“, ,,Tyrinėjimų edukacinė erdvė 

– nesibaigiantys vaikų atradimai, „Kūrybiškumo paieškos dailės užsiėmimų 

metu“ ir kt. Pristatyti 3 pranešimai Įstaigos metodinės tarybos posėdžiuose: 

„Patyriminio ugdymo galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fizinėje veikloje“, „Veikla, skatinanti vaikų vaizduotės vystymąsi“, 

,,Duona ne vėju ateina“. Teikta administracijos, kolegų pagalba 3 naujai 

dirbantiems pedagogams. Organizuoti 4 Mokytojų tarybos posėdžiai, kurių 

metu pedagogai aptarė metinį veiklos planą, pasiruošimą 2022-2023 mokslo 



metams, buvo supažindinti su veiklos įsivertinimo rezultatais. Metodinių 

susirinkimų metu pristatytos ir aptartos 23 vykdytos veiklos, projektai, 10 % 

pedagogų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, dalinosi 

patirtimi su kolegomis 

5. Užtikrinti 

Įstaigoje saugią, 

modernią, 

sveikatos 

saugojimui ir 

stiprinimui 

palankią aplinką 

Visi pedagogai įsijungė į sveikatos programos „Sveikatos takeliu“ 

įgyvendinimą. Įgyvendinta 90% numatytų  priemonių programoje. Tėvelių 

iniciatyva organizuoti 2 sveikatinimo renginiai: „Zumbinės“ užsiėmimai 

mažiesiems ir  sportinė pramoga tėveliams „Ilgais rudens vakarais, 

pasportuokim su draugais“. Grupėse įgyvendinta 10 sveikatos stiprinimo 

projektų: „Žmogus“, „Aš saugus, kai žinau“, „Mūsų langelis į pasaulį“, 

„Pažink save“, „Judėjimas – vaiko sveikata“, „Sveikas maistas – sveikas 

vaikas“,  ,,Būkime sveiki, tik švarioje aplinkoje“, „Vanduo – gyvybės ir 

švaros šaltinis“ „Grūdinimasis“, „Savigarbos link. Aš esu toks, koks esu“. 

Organizuoti sveikatos stiprinimo renginiai: „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

antrojo etapo festivalis įstaigoje, sporto pramoga „Judrūs žiemos žaidimai“, 

sveikatos ir sporto savaitė „Išlydėkime žiemą judriai“, sporto ir muzikos 

diena; 5 teminės savaitės fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimui: „Vanduo 

– sveikatos ir gyvybės šaltinis“, „Kaip gatvėje ir kelyje būti saugiam“, 

„Tolerancija tau ir man“, „Būk sveikas, mažasis olimpieti“ ir kitiems“, 

„Draugystė augina sparnus“; 3 akcijos: „ Apibėk darželį“, „Sodo ir daržo 

vitaminai vaikams“, akcija skirta tolerancijos dienai paminėti. Dalyvauta 

respublikiniuose, miesto sveikatinimo, sportiniuose projektuose, renginiuose:  

„Vaikų Velykėlės – estafetės su margučiais“, „Futboliukas“, 

„Mėgstamiausias judrusis žaidimas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Nykštukų 

bėgynės 2022. Pagauk Kalėdas“, „Sveikos pėdutės – taisyklinga laikysena“, 

„Judriausio darželio“ konkurse, .Sveikatiados konkurse „Šok ir nesustok“, 

sporto renginys prie jūros „Klaipėdieti, greičiau, aukščiau, tvirčiau-kartu“, 

rengė žygį „10000 žingsnių yra vieni juokai“. 2 priešmokyklinio ugdymo 

grupėse įgyvendinta „Zipio draugų“ programa. Pedagogai organizavo po 3-5 

veiklas edukacinėse erdvėse, tokiu būdu vaikai daugiau laiko praleido lauke 

stiprindami sveikatą. Įstaigos bendruomenė dalyvavo aplinkosauginiame 

projekte „Mes rūšiuojame“. Įsitraukta į programos „Darni mokykla“ 

įgyvendinimą. Grupėse įgvvendinti 4 ekologiniai projektai:  „Bulvė – daržo 

karalienė“,  ,,Gamtos atradimai“,  „Papuošime žemę gėlėmis“, „Sveikatos 

idėjų skrynelė ant žaliosios palangės“. Organizuota ekologinio ugdymo 

teminė savaitė visiems įstaigos ugdytiniams „Aš – žemės vaikas“, 

respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių paroda 

„Aš – žemės vaikas“, akcija „Globokime paukštelius“.  

Atnaujinant ugdomąsias erdves suremontuotos 1 grupės patalpos, pakeistos 

grindys 2 grupių miegamojo patalpose, nupirkti nauji mokykliniai stalai ir 

kėdės 1 priešmokyklinio ugdymo grupėje, įsigyta 3 Smart TV, 3 planšetės, 2 

nešiojami kompiuteriai. Siekiant užtikrinti patalpų temperatūrą, atitinkančią 

higienos normas, vienoje grupėje sumontuotas kondicionierius 

6. Siekti aktyvaus 

įstaigos, tėvų ir 

socialinių 

partnerių 

bendradarbiavimo 

Organizuotos 6 bendros veiklos su tėvais, kuriose dalyvavo apie 50 %. tėvų: 

parodos „Su gimtadieniu, mano mieste Klaipėda“, „Mažais žingsneliais po 

švarią Žemę“, „Daržo ir sodo gėrybės“, „Akmuo – gamtos atradimas“, „Eko 

automobiliai“, projektas, „Kalėdinis miestelis“. Grupių tėvų susirinkimų metu 

pristatytos Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo programos, sveikatos 

programos įgyvendinimas, tėvų susirinkimuose dalyvavo 82,1 %. įstaigos 

tėvelių. 60 % grupių pedagogų teikia savalaikę informaciją apie vykdytas 

veiklas uždarose socialinio tinklo „Facebook“ grupėse, darželio „Facebook“ 

puslapyje. Keletas grupių informaciją tėveliams teikia „Whatsapp“ ar „Viber“ 



programų pagalba. Suorganizuotos 3 PPT paskaitos tėvams – vaiko adaptacija 

darželyje, netinkamo elgesio valdymas, priešmokyklinio amžiau ugdytinių 

tėveliai turėjo galimybę klausyti paskaitos „Pasiruošimas mokyklai: nuo ko 

pradėti“,; 1 sveikatos biuro psichologo paskaita apie išmaniųjų įrenginių 

daromą įtaką psichinei sveikatai. Visuomenės sveikatos specialistė teikė 

konsultacijas tėvams dėl pritaikyto maitinimo organizavimo, savirūpos plano 

sudarymo. Plėtojant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais  1 sutartis 

atnaujinta, 1 pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis. Dalyvauta 

respublikos lopšelių-darželių „Žilvitis“ respublikinėje metodinėje-praktinėje 

konferencijoje „Vaikas gamtoje: lauko pedagogikos elementai 

ikimokykliniame ugdyme“, kurios metu pristatytas pranešimas „Lauko 

eduakcinių erdvių panaudojimas“. Organizuota metodinė diena su lopšeliu-

darželiu „Versmė“ „Saugios ir palankios kiekvienam vaikui aplinkos 

kūrimas“, kurios metu 4 įstaigos pedagogai dalijosi patirtimi. Dalyvauta 

socialinių partnerių organizuotose metodinėse dienose: „Magiškoji STEM 

laboratorija“, „Bendradarbiavimo svarba ruošiantis įtraukiajam ugdymui“, 

„Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“, kurių metu 3 pedagogai 

pristatė pranešimus. Organizuotos ‚Futboliuko“ varžybos su socialiniais 

partneriais, Įstaigos ugdytiniai dalyvavo socialinių partnerių 

organizuojamuose renginiuose: šaškių turnyre „Riešutėlis“, viktorinoje „Čia 

aš gimiau, čia aš užaugau“, pramoginiame atvirame respublikiniame 

renginyje „Žiogelis ir jo draugai“. 2 Įstaigos pedagogai įsitraukė į Šiaulių 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ organizuotus mokymus „Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų matematinis ugdymas, tobulinant skaičiavimo gebėjimus Katinas 

Pliusas“ 

 

2022 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO VERTINIMAS PAGAL SSGG 

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

1. Aukšta pedagogų kvalifikacija ir ilgametė 

darbo patirtis. 

2. Neformaliojo švietimo programų 

įgyvendinimas. 

3. Geras mikroklimatas. 

4. Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais ir tėvais.  

5. Komandinis darbas.  

6. Renginių organizavimas.  

1. Specialistų trūkumas specialiųjų poreikių 

vaikams. 

2. Materialinių išteklių trūkumas interaktyviems 

įrenginiams. 

3. Žaidimų įrenginių trūkumas lauko erdvėse 

įrenginių. 

4. Tėvų įtraukimas į bendras ugdomąsias 

veiklas. 

 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

1. Kvalifikacijos tobulinimas. 

2. Kūrybinių idėjų įgyvendinimas ir 

palaikymas. 

3. Tėvų aktyvesnis dalyvavimas darželio 

veikloje. 

4. Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 

siekiant susipažinti su užsienio šalių 

inovatyviomis praktikomis. 

1. Švietimą reglamentuojančių dokumentų kaita. 

2. Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skaičiaus didėjimas. 

3. Pedagogų trūkumas. 

4. Tėvų nenoras bendradarbiauti dėl specialiųjų 

poreikių vaikams nustatymo.  

5. Aukšti tėvų reikalavimai pedagogams. 

 

IV. 2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

10. Prioritetas – kokybiško ugdymo proceso organizavimas sudarant sąlygas ugdytis 

kiekvienam vaikui atsižvelgiant į vaiko individualią pažangą. 



 

11. Tikslas – užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, atsižvelgiant į vaiko individualius poreikius 

ir plėtojant ugdytojų partnerystę bendruomenėje.  

12. Uždaviniai: 

12.1. Užtikrinti ugdymą įvairių poreikių vaikams. 

12.2. Tobulinti vaiko asmeninės pažangos vertinimą panaudojant rezultatus tolimesnei vaiko 

ūgčiai.  

12.3. Skatinti sveiką gyvenseną užtikrinant fizinį aktyvumą, emocinį saugumą, sveiką mitybą 

ir įtraukiant visą bendruomenę. 

12.4. Skatinti bendruomenės narių komandinį darbą, partnerystę, pasidalytąją lyderystę, 

siekiant įstaigos teigiamų pokyčių. 

12.5. Atnaujinti vidaus ir lauko erdves.



V. PRIEMONIŲ PLANAS 2023 METAMS 

 

Uždavinys Priemonės Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai 

1. Užtikrinti ugdymą 

įvairių poreikių 

vaikams  

1.1. Ugdymo proceso 

diferencijavimas ir 

individualizavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

logopedas, grupių 

pedagogai 

Per 2023 m. Bus parengtos ir įgyvendintos pritaikytos 

programos visiems spec. ugdymosi poreikių 

vaikams pagal PPT išvadas, diferencijuojamos ir 

individualizuojamos užduotys pagal vaikų 

individualius poreikius  

1.2. Aplinkos pritaikymas specialiųjų 

poreikių vaikams 

Grupių pedagogai II, III ketvirtis Ne mažiau kaip 7 grupėse bus įrengti 

„nusiraminimo kampeliai“, visose grupėse 

naudojamos vaizdinės kortelės erdvių ženklinimui, 

veiksmų, įvardijimui  

1.3. Grupės pedagogo, tėvų ir 

pagalbą teikiančių specialistų 

bendradarbiavimas dėl specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymo  

Logopedas, 

grupių pedagogai 

Per 2023 m. Bus teikiama savalaikė informacija apie vaikų 

pažangą, pagalbos poreikį, gerės vaikų pasiekimai 

1.4. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Pagal 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

planą 

Parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo 

programa, jos įgyvendinime dalyvaus 80 % 

pedagogų  

1.5. Dalyvavimas parodose, 

projektuose, konkursuose 

Pedagogai Per 2023 m. 75 % įstaigos ugdytinių bus miesto ir respublikos 

parodų, projektų dalyviai. 

1.6. Patyriminės veiklos plėtojimas Direktoriaus, 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Per 2023 m. 80 % pedagogų dalyvaus iniciuojant ar kitų įstaigų 

organizuojamuose STEAM projektuose, parodose 



1.7. Ugdymo organizavimas įvairiose 

aplinkose  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Per 2023 m. Ne mažiau kaip 80 % ugdytinių bus ugdomi už 

grupės ribų (lauko edukacinėse erdvėse, išvykų 

metu). 

60 % 4-6 metų amžiaus grupių mokytojų 

organizuos 1-2 veiklas už įstaigos ribų 

2.Tobulinti vaiko 

asmeninės pažangos 

vertinimą 

panaudojant 

rezultatus tolimesnei 

vaiko ūgčiai  

 

2.1. Pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 

koregavimas, tėvų supažindinimas su 

pakoreguotu Aprašu 

Darbo grupė Iki 2023-02-28 Pakoreguotas Aprašas, tėvai bus supažindinti su 

Aprašu, susitarta dėl informacijos pateikimo formų 

ir dažnumo 

 

2.2. Apskritojo stalo diskusija 

„Vertinimo ir įsivertinimo metodų 

taikymas ugdymo procese“  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2023 m. 

gegužės mėn. 

40 % pedagogų pasidalins patirtimi apie vertinimo 

metodų taikymą, 60 % pedagogų įgytą patirtį taikys 

ugdymo procese 

2.3. Įstaigos ugdytinių 2022-2023 

m.m. pasiekimų analizė ir aptarimas  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2023 m. 

gegužės mėn. 

Bus atlikta visų grupių vaikų apsiekimų analizė, 

numatytos priemonės pasiekimų gerinimui 

3.Skatinti sveiką 

gyvenseną 

užtikrinant fizinį 

aktyvumą, emocinį 

saugumą, sveiką 

mitybą ir įtraukiant 

visą bendruomenę. 

3.1.Renginių, projektų, akcijų, 

teminių savaičių, skatinančių fizinį 

aktyvumą, emocinį saugumą, sveiką 

mitybą organizavimas įtraukiant visą 

bendruomenę 

 Pedagogai Pagal renginių, 

projektinių 

veiklų planą 

(priedas Nr. 1) 

Visose grupėse bus įgyvendinti sveikatos stiprinimo 

projektai. 90 % ugdytinių dalyvaus sveikatos 

stiprinimo renginiuose, akcijose, projektuose, 

užsiėmimuose 

3.2. Sveikatos stiprinimo programos 

„Sveikatos takeliu 2021- 2025 m.“ 

įgyvendinimas įtraukiant ugdytinių 

šeimas į sveikatinamąsias veiklas 

Darbo grupė 

Pedagogai 

Per 2023 m. Įgyvendinta 80 % programoje numatytų veiklų. 

Organizuotos ne mažiau kaip 3 veiklos, į kurias 

įsitraukė ugdytinių šeimos 

3.3. Grupių pedagogų dalijimasis 

gerąja patirtimi apie vykdomus 

sveikatinimo projektus 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2023 m. 

birželio mėn. 

Visų grupių pedagogai parengs projektinės veiklos 

įgyvendinimo pristatymus, informacija patalpinta 

svetainėje Visa bendruomenė bus labiau informuota 

apie grupėse vykdomus sveikatinimo projektus 

3.4.Prevencinių programų ,,Zipio 

draugai“, ,,Kimochi“ įgyvendinimas 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupių 

pedagogai 

Per 2023 m. 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse bus įgyvendinta 

„Zipio draugų“ programa. 

1 grupėje bus įgyvendinama „Kimochio“ programa 



4. Skatinti 

bendruomenės narių 

komandinį darbą, 

partnerystę, 

pasidalytąją 

lyderystę, siekiant 

įstaigos teigiamų 

pokyčių 

 

4.1.Tėvų įtraukimas į ugdymo 

procesą organizuojant kūrybines 

popietes, tėvų profesijų pristatymo 

dienas, savivaldos dieną 

Pedagogai Per 2023 m. Grupėse bus organizuota 1-2 bendros kūrybinės 

popietės su tėvais, bent 1 ugdomoji veikla, kurioje 

tėvai pristatys savo profesiją ar mėgstamą veiką, 

vyks glaudesnis bendradarbiavimas tarp tėvų ir 

mokytojų 

4.2. Akcijų, parodų 

bendradarbiaujant su tėveliais 

organizavimas 

Pedagogai Per 2023 m. Bus suorganizuotos 3-5 bendros veiklos su tėvais, 

kuriose dalyvaus ne mažiau kaip 50 %  tėvų 

4.3. Programos „Darni mokykla“ 

įgyvendinimas 

Darbo grupė Iki 2023-08-31 80 % pedagogų ir darbuotojų, 40 % tėvų įsitrauks į 

programos veiklas, Įstaigos bendruomenė prisidės 

prie tvaresnės, ekologiškesnės aplinkos 

išsaugojimo, stiprės narių tarpusavio 

bendradarbiavimas 

4.4.Informacijos apie Įstaigos veiklą 

teikimas grupėse, interneto 

svetainėse, elektroniniame dienyne 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai  

Per 2023 m. Ne mažiau kaip 75 % pedagogų teiks savalaikę 

informaciją apie vykdytas veiklas. 

Stiprinimas teigiamas Įstaigos įvaizdis 

bendruomenėje 

4.5. Paskaitų, mokymų tėvams 

organizavimas 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per 2023 m. Per metus suorganizuotos ne mažiau kaip 3 

paskaitos tėvams ugdymo, sveikos gyvensenos, 

adaptacijos, ugdymo klausimais 

4.6. Dalyvavimas seminaruose apie 

pasidalytąją lyderystę, komandinį 

darbą 

Pedagogai Per 2023 m. 70 % pedagogų dalyvaus seminaruose apie 

pasidalytąją lyderystę, komandinį darbą, geriau 

suvoks lyderystės sąvoką, stiprės sąveika tarp 

Įstaigos bendruomenės narių  

4.7. Pedagogų gerosios patirties 

pasidalijimas iš kvalifikacijos 

tobulinimo seminarų, vykdytų 

projektų, teminių savaičių, renginių 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

2023 m. kovo, 

birželio, 

gruodžio mėn. 

70 % Įstaigos mokytojų dalinsis savo vykdomų 

projektų, veiklų patirtimi, o kolegės įgis naujų idėjų 

 

4.8. Bendrų tėvų susirinkimų, tėvų 

tarybos posėdžių organizavimas 

Direktorius, 

pedagogai  

2023 m. 

birželio, 

rugsėjo-spalio 

mėn. 

Visose grupėse suorganizuoti 1-2 susirinkimai, 

tėvai supažindinti su Įstaigos, grupių veikla, įtraukti 

į veiklų planavimą 



 

4.9. Mokytojų tarybos posėdžių 

organizavimas: 

4.9.1. Metinio veiklos plano projekto 

pristatymas. 

4.9.2. Pasiruošimas 2023-2024 

mokslo metams.  

4.9.3. Veiklos įsivertinimo rezultatų 

pristatymas, 2023 m. veiklos 

aptarimas ir prioritetų numatymas 

2024 m. 

Direktorius  

 

2023-01-30 

 

2023-08-31 

 

2023-12-18 

Posėdžiu metu pedagogai bus supažindinti su 

aktualiausia situacija 

4.10. Vidaus įsivertinimo atlikimas 

pagal rodiklį 6.2. Partnerystė su 

šeima 

Darbo grupė Iki 2023-12-01 Įsivertinime dalyvaus 50 % ugdytinių tėvų ir 80 % 

pedagogų, atlikta rezultatų analizė, numatytos 

priemonės veiklos tobulinimui  

4.11. Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per 2023 m. Organizuoti 2 bendri renginiai su socialiniais 

partneriais, Įstaigos ugdytiniai dalyvaus 2-3 

socialinių partnerių organizuotose veiklose 

5. Atnaujinti vidaus 

ir lauko erdves 

5.1. Įstaigos patalpų atnaujinimas, 

naujų baldų įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

Iki 2023-08-31 Suremontuotos 1 grupės patalpos, nupirkti nauji 

mokykliniai stalai 1 priešmokyklinio ugdymo 

grupėje 

5.2. Sensorinio kambario įrengimas Direktoriaus 

pavaduotojas, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Iki 2023-10-01 Bus įrengta sensorinė erdvė, kurioje vaikai galės 

nusiraminti, atsipalaiduoti. Joje esantys ugdomieji 

žaidimai skatina kognityvinį vaiko vystymąsi, 

stimuliuos pojūčius, per juos bus kuriami teigiami 

emociniai santykiai ir ugdomas naujas suvokimas. 

5.3. Lauko žaidimų aikštelių 

atnaujinimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Iki 2023-09-01 Atliktas lauko žaidimų atnaujinimo poreikio 

tyrimas, sumontuoti 1-2 nauji įrenginiai, įrengta 

apsauginė danga po 2 įrenginiais 

5.4. IKT ir kitų mokymo priemonių 

įsigijimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2023 m. II, IV 

ketv. 

Atliktas IKT priemonių įsigijimo poreikio tyrimas, 

įsigyti 3 kompiuteriai, 3 planšetės, 2 SMART 

televizoriai ir kitos mokymo priemonės pagal 

poreikį  



1 priedas 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2023 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. TARPTAUTINIAI, RESPUBLIKINIAI, MIESTO PROJEKTAI 

1.1.1 Respublikinio judrią veiklą skatinančio 

projekto „Žiemos žaidynės lauke“ 

organizavimas 

G. Žilienė Sausis - 

kovas 

 

1.1.2 Dalyvavimas miesto neformaliojo kūno 

kultūros ugdymo projektas 

„Susipažinkim su sporto šakomis“ 

G. Žilienė Per 2023 

metus 

 

1.1.3. Dalyvavimas Lietuvos ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų projekte „Mažųjų 

žaidynės“ 

G. Žilienė, 

R. Urbelienė 

Per 2023 

metus 

 

1.1.4 Dalyvavimas nacionaliniame projekte 

„Teniso integracija į kūno kultūros 

užsiėmimus mokyklose ir darželiuose“ 

G. Žilienė Per 2023 

metus 

 

1.1.5. Tarptautinės socialinių įgūdžių ugdymo 

prograos „Zipio draugai“ įgyvendinimas 

D. Vaišvilienė, 

L. Kinderienė, 

A. Teresienė 

Per 2023 

metus 

 

1.1.6. Dalyvavimas respublikiniame sveikos 

gyvensenos ugdymo projekte 

„Sveikatiada“ 

Sveikos 

gyvensenos 

darbo grupė 

Per 2023 

metus 

 

1.1.7. Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinių 

įgūdžių ugdymo programos „Kimochis“ 

įgyvendinimas („Giliukų“ grupė)  

R. Urbelienė, 

E. Noreikaitė 

Per 2023 

metus 

 

1.1.8. Dalyvavimas miesto, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose, programose 

Pedagogai Per 2023 

metus 

 

1.1.9. Dalyvavimas projekte „Sveikata visus 

metus“ 

Sveikos 

gyvensenos 

darbo grupė 

Per 2023 

metus 

 

 

1.1.10. Programos „Darni mokykla“ 

įgyvendinimas 

Darbo grupė Sausis-

rugpjūtis 

 

 

1.1.11. Respublikinio projekto „Mes rūšiuojam“ 

vykdymas 

A. Puškorienė, 

pedagogai 

Per 2023 

metus 

 

1.2. ĮSTAIGOS PROJEKTAI 

1.2.1. „Svirpliukų“ grupės projektas „Nuo 

sėklelės iki žiedelio“ 

J. Endriuškienė, 

J. Kondrotienė 

Vasaris - 

gegužė 

 

1.2.2. Projektas ,,Aš – auginu“ A. Šereikienė,  

L. Kinderienė 

Vasaris-

gegužė 

 

1.2.3. Projektas „Auginu ant palangės“ D. Budrytė, 

J. Archipova 

Kovas -

gegužė 

 

1.2.4. Ilgalaikis grupės projektas „Daržą 

sodinu – daigą auginu“ 

I. Špogienė, 

R.Bernatavičienė 

Kovas - 

spalis 

 



1.2.5. Ilgalaikis projektas „Žalios daržovytės ir 

margaspalvės gėlytės“ 

V. Sarienė, 

 J. Ragauskienė 

Kovas- 

spalis 

 

1.2.6. Edukacinės erdvės gerinimo projektas 

„Judrusis kiemelis“ 

Darbo grupė Gegužė-

rugpjūtis 

 

1.2.7. ,,Ežiukų“ grupės projektas ,,Rudens 

takeliu“ 

V. Barzdevičienė 

V. Mažonienė 

Rugsėjis-

spalis 

 

1.2.8. Teatrinio ugdymo projektas „Pati 

gražiausia pasakėlė“ 

A. Teresienė, 

D. Vaišvilienė, 

S. Kiaulakienė, 

D. Masiulienė 

Per 2023 

metus 

 

1.2.9. Grupių sveikos gyvensenos projektai Pedagogai,  

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

Per 2023 

metus 

 

1.2.10. Įstaigos puošybos projektas „Kurkime 

grožį kartu“ 

Puošybos grupė 2023 

metus 

 

1.2.11.  Programos „Sveikatos takeliu 2021-

2025 m.“ įgyvendinimas 

Darbo grupė Per 2023 

metus 

 

2. AKCIJOS, INICIATYVOS, SUSITIKIMAI 

2.1. Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

J. Fetingytė-

Astrauskienė, 

pedagogai 

Sausio 13 

d. 

 

2.2.  Akcija ,,Globokime paukštelius žiemą“ L. Kinderienė, 

A. Šereikienė 

Sausis- 

vasaris 

 

2.3. Akcija, skirta Kovo -11-ai paminėti S. Kiaulakienė,  

I. Špogienė, 

R.Bernatavičienė 

Kovas  

2.4. Pilietinė iniciatyva „Žemės valanda – 

išjunk šviesą, padėk gamtai“ 

S.Kiaulakienė Kovas  

2.5. Susitikimas su edukacijų vadovu, 

ornitologu iš Vilniaus Gediminu 

Petkumi 

A. Šereikienė, 

L. Kinderienė 

Kovas  

2.6. Akcija „Apibėk mokyklą“ G. Žilienė Rugsėjis   

2.7. Tradicinė rudens akcija „Sodo ir daržo 

vitaminai vaikams“ 

G. Žilienė, 

pedagogai 

Rugsėjis-

spalis 

 

2.8. Pilietinė akcija – iniciatyva, skirta 

tolerancijos dienai paminėti. 

D. Budrytė, 

D.Vaišvilienė, 

J. Archipova 

Lapkričio 

16 d. 

 

3. PARODOS, KONKURSAI 

3.1. Respublikinės parodos „Žiema, 

žiemužė“ organizavimas 

L. Kinderienė, 

A. Šereikienė 

Sausio 16-

vasario 10  

 

3.2. Futboliuko kūrybinių darbų paroda G. Žilienė,  

R. Urbelienė 

Sausis  

3.3. Kūrybinių darbų paroda „Lietuva – 

šalelė mylima“ 

I. Špogienė, 

A. Berzupa,  

V. Sarienė 

Vasaris   

3.4. Tėvelių, vaikų, pedagogų parodos iš 

antrinių žaliavų ,,Žemė bus dėkinga“ 

organizavimas 

A. Šereikienė, 

L. Kinderienė, 

E. Noreikaitė 

Kovas  



3.5 Dalyvavimas Klaipėdos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato  

konkurse „2022 m. saugiausia 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga“ 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

Vasaris-

gegužė 

 

3.6 Kūrybinių darbų paroda „Margučių 

raštai“ 

I. Špogienė, 

J. Endriuškienė,  

R.Bernatavičienė 

Balandis  

3.7. Kūrybinių darbų parodos „Esu 

nepaprastas ir įdomus“ organizavimas 

S. Kiaulakienė, 

V. Barzdevičienė 

J. Kondrotienė 

Balandis  

3.8 Respublikinės kūrybinių darbų parodos 

„Vaikystės aitvarą kuriu“ organizavimas 

D. Budrytė, 

R. Urbelienė 

Gegužė-

Birželis 

 

3.9. Dalyvavimas kitose miesto, respublikos, 

tarptautinėse parodose 

Pedagogai Per 2023 

metus 

 

4. RENGINIAI, ŠVENTĖS, PRAMOGOS 

4.1. Atsisveikinimas su eglute I. Špogienė,  

V. Mažonienė, 

D. Masiulienė 

Sausio 6d.   

4.2. „Lietuva mano širdelėje“ S. Kiaulakienė, 

V. Sarienė, 

D. Masiulienė 

Vasario 

15d. 

 

4.3. Užgavėnės V. Sarienė,  

L. Kinderienė, 

D. Masiulienė 

Vasario 

21d. 

 

4.4. Pramoga „Šventė Žemei“ L. Kinderienė, A. 

Šereikienė,  

E. Noreikaitė, 

D. Masiulienė 

Kovas  

4.5. Miesto renginys su socialiniais 

partneriais pasaka ,,Bebenčiukas ir 

Kvailutė“ 

D. Masiulienė Kovas 

Balandis 

 

4.6. Velykos R.Bernatavičienė, 

J. Endriuškienė, 

D. Masiulienė 

Balandis  

4.7. Įstaigos 57-asis gimtadienis D. Skirmantė, 

D. Vaišvilienė, 

A. Teresienė 

Balandis  

4.8. Renginys mieste Sekminės (su 

socialiniais partneriais) 

D. Masiulienė Balandis  

4.9. Respublikinio projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ I-ojo etapo renginys 

įstaigoje 

G. Žilienė, 

R. Urbelienė 

Balandis-

gegužė 

 

4.10. Mamos diena D. Masiulienė, 

pedagogai 

Gegužė  

4.11. Priešmokyklinukų išleistuvės D. Masiulienė,  

L. Kinderienė, 

A. Teresienė,  

D. Vaišvilienė 

Gegužė  

4.12. Vaikų gynimo diena  J. Kondrotienė 

V. Barzdevičienė  

 

Birželis 

 



J. Ragauskienė 

4.13. Rugsėjo 1-oji D. Masiulienė, 

 G. Žilienė 

Rugsėjis.  

4.14. Rudens šventė D. Budrytė 

J. Archipova 

Spalis  

4.15. Pramoga skirta Kūno kultūros ir sporto 

dienai paminėti 

G. Žilienė Spalis  

4.16. Pramoga skirta muzikos dienai paminėti D. Masiulienė Spalis  

4.17. Eglutės įžiebimo šventė R. Urbelienė, 

E. Noreikaitė 

Gruodis  

4.18. Vakaronės, sportinės pramogos su tėvais Pedagogai Per 2023 

metus 

 

5. PATIRTIES SKLAIDA 

5.1. Pranešimas įstaigos pedagogams ,,Mano 

Tėvynė, mano širdyje“ 

D. Vaišvilienė, 

A. Teresienė 

Vasaris  

5.2. Atvira veikla miesto pedagogams: 

,,Žolelė šilkinė, raselė meduota“ (su 

socialiniu partneriu l.-d. ,,Šaltinėlis“)  

D. Masiulienė Kovas  

5.3. Pranešimo įstaigos pedagogams ,,Kas tu 

esi, šviesos ugnele?“ pristatymas 

D. Budrytė, 

J. Archipova 

Kovas  

5.4. Pranešimo įstaigos pedagogams 

,,Gamtos atradimai“ pristatymas 

S. Kiaulakienė Kovas  

5.5. Atvira veikla įstaigos pedagogams „Aš 

saugus, kai žinau...“ 

A. Teresienė Kovas  

5.6. Pranešimo įstaigos pedagogams 

„Ankstyvojo amžiaus vaikų grūdinimas“ 

pristatymas 

I. Špogienė,  

R. Bernatavičienė 

Gegužė  

5.7. Pranešimo įstaigos pedagogams ,,Bulvė 

– daržo karalienė“ pristatymas 

A. Šereikienė, 

L. Kinderienė 

Gegužė  

5.8. Pranešimo įstaigos pedagogams 

,,Rudens takeliu“ pristatymas 

V.Barzdevičienė, 

V. Mažonienė 

Lapkritis   

5.9. Pranešimo „Daržą sodinu - daigą 

auginu“ miesto metodiniame būrelyje 

pristatymas 

I. Špogienė,  

R. Bernatavičienė 

Lapkritis  

5.10. Atvira veikla įstaigos pedagogams 

„Rudenėlio takučiu“ 

E. Noreikaitė Lapkritis  

5.11. Pranešimo „Vanduo – gyvybės ir švaros 

šaltinis“ pristatymas 

J. Ragauskienė,  

V. Sarienė 

Lapkritis  

6. TEMINĖS SAVAITĖS 

6.1. „Lietuva – tai aš, Lietuva – tai mes“  

 

I. Špogienė, 

A. Berzupa,  

V. Sarienė 

Vasaris  

6.2. Aplinkos pažinimo savaitė „Šventė 

Žemei“ 

L. Kinderienė, 

A. Šereikienė, 

E. Noreikaitė 

Kovas  

6.3. Teminė savaitė „Be patyčių“ 

 

A.Teresienė, 

D.Vaišvilienė, 

D.Budrytė 

Kovas  



6.4. „Energijos šaltiniai“ R.Urbelienė, 

S.Kiaulakienė 

Balandis  

6.5. „Aš – žmogus nepaprastas ir įdomus“ S.Kiaulakienė, 

V.Barzdevičienė; 

J. Kondrotienė 

Balandis  

6.6. Sveikatos ir sporto savaitė „Būk sveikas, 

mažasis olimpieti“ 

Olimpinės kartos 

kūrybinė grupė 

Gegužė   

6.7. Saugumo savaitė A.Teresienė, 

D.Vaišvilienė, 

D.Budrytė 

Spalis  

6.8. Tolerancijos dienai paminėti. 

Bendravimo ir emocinio saugumo 

savaitė „Aš toks, tu kitoks. Būkime 

draugais“ 

D.Budrytė, 

A.Teresienė, 

D.Vaišvilienė, 

J.Archipova 

Lapkritis  

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS” PEDAGOGINĖS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS 2023 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Pedagoginės veiklos stebėsenos vykdymo priemonės Atsakingi  Vykdymo laikas Kur aptarta 

1. Žaidimų aikštelių ir IKT priemonių atnaujinimo poreikio 

tyrimas 

L. Žiliuvienė 2023 m. sausio mėn.  Administraciniame 

susirinkime 

2. Pedagogų veiklos aptarimas metinių pokalbių metu L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-Astrauskienė 

2023 m. vasario mėn.  Individualiai 

3.  Įstaigos darbuotojų apklausa apie tarpusavio santykius, 

bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą 

L. Žiliuvienė 2023 m. kovo mėn. Visuotiniame 

darbuotojų 

susirinkime 

4. Naujai pradėjusių dirbti pedagogų veiklos stebėjimas, pagalbos 

teikimas 

J. Fetingytė-Astrauskienė Per metus Individuliai 

5. Pritaikytų programų parengimas ir įgyvendinimas L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-Astrauskienė 

2023 m. gegužės, 

lapkričio mėn. 

Mokytojų, 

metodinėje, tarybose 

6. Vaikų individualios pažangos vertinimas ir vertinimo 

informacijos tvarkymas bei pateikimas visiems vertinimo 

proceso dalyviams 

L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-Astrauskienė 

2023 m. gegužės, spalio 

mėn.  

 

Individualiai 

7. Ilgalaikių planų parengimas  J. Fetingytė-Astrauskienė 2023 m. rugsėjo, spalio 

mėn. 

Individualiai 

8. E-dienyno pildymo stebėsena ir analizė: 

trumpalaikių planų analizė;  

pasiekimų vertinimo fiksavimas, pažangos pokyčio stebėsena; 

L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-Astrauskienė 

2023 m. kovo mėn. 

2023 m. gegužės, spalio 

mėn. 

Individualiai 

9. Įstaigoje vykdomų projektų, parodų ir kitų 

renginių analizė  

J. Fetingytė-Astrauskienė 2023 m. kovo, gegužės, 

gruodžio mėn. 

Metodinėje taryboje 

10. Programos „Sveikatos takeliu 2021-2025 metams“ 

įgyvendinimas  

L. Žiliuvienė 2023 m. gegužės, 

lapkričio mėn.  

Mokytojų taryboje 

11. Ugdymo turinio planavimas, įgyvendinimas, ugdytinių 

pasiekimų vertinimas vykdant priešmokyklinio programą 

L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-Astrauskienė 

2023 m. gegužės, spalio 

mėn. 

Individualiai 

12. Apklausa apie DVS naudojimo privalumus ir trūkumus L. Žiliuvienė 2023 m. rugsėjo mėn. Administraciniame 

susirinkime 



13. Pedagogų metinės veiklos įsivertinimo anketų analizė J. Fetingytė-Astrauskienė 2023 m. gruodžio mėn. Individualiai 

14. Veiklų lauko erdvėse stebėsena („Atradimų kiemelis“, Kneipo 

takas, „Judrusis kiemelis“ ir kt.) 

L. Žiliuvienė 

J. Fetingytė-Astrauskienė 

2023 m. sausio – 

gruodžio mėn. 

Metodinėje taryboje 

_____________________________________ 

 


