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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  2020 METŲ VEKLOS PLANAS 

I. 2019 METŲ VEKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

Įgyvendinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – Įstaiga) 2019 metų planą, buvo 

siekiama  užtikrinti ugdytiniams aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Šio strateginio 

tikslo įgyvendinimui iškelti du metų veiklos tikslai: tobulinti vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo 

sistemą ir efektyviai diegti informacines technologijas ugdymo procese. Tikslams pasiekti pasirinkti 

šie uždaviniai: reflektuoti vaikų ugdymo ir pasiekimų vertinimo veiksmingumą, numatant tolesnio 

ugdymo uždavinius ir perspektyvas, suteikti tėvams (globėjams) informaciją apie vaiko pasiekimų 

vertinimą, padėti jiems atpažinti, žinoti ir palaikyti vaiko polinkius ir gebėjimus, naudoti elektroninį 

dienyną „Mūsų darželis“ vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimui, inicijuoti pedagogų dalijimąsi 

informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese patirtimi. Vykdant 2019 metų tikslus ir 

uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. Tikslingas asignavimų paskirstymas ir 

panaudojimas leido sukurti ir atnaujinti edukacines aplinkas, įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, 

vykdyti viešuosius pirkimus. Įstaigoje sistemingai ir nuosekliai vykdyta pedagoginė stebėsena. 

Metodinės tarybos posėdžiuose aptartos pedagogo metodinės veikos ataskaitos, apibendrintos ir 

įvertintos stebėtos ugdomosios veiklos. Atliktas RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų 

maitinimo kontrolė, kaupiamas vaikų sveikatos duomenų bankas. Ugdytinių lankomumo rodiklis 

geresnis nei praėjusiais metais.  
2019 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 186 

ugdytiniams. Veikė 2 ankstyvojo, iš jų viena 24 valandų, 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. 19 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, 5 – 

atlyginimo už maitinimo paslaugą nemokėjo (šeimos gavo socialinę paramą). Mokslo metų pradžioje 

kalbos ir komunikacijos sutrikimai nustatyti 40 vaikams, iš jų kalba ištaisyta 18 vaikų (dalinai), 8 

vaikai buvo nusiųsti į Klaipėdos pedagoginę psichologinę tarnybą.  

2019 metais sėkmingai buvo įgyvendinama atnaujinta 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. Į ugdymo turinį integruotos tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių programa 

„Zipio draugai“, tarptautinis projektas „Vaikų ir jaunimo olimpinis judėjimas“ ir Įstaigos 

neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos, fizinio ir dailės ugdymo programos, parengta 

neformaliojo vaikų švietimo pažinimo ir tyrinėjimų programa. Siekiant turiningo vaiko gyvenimo 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėje, užtikrinant gerus vaiko pasiekimus įvairiose 

ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą, Įstaigoje susitarta, kokių ugdymosi 

rezultatų norime ir galime pasiekti. Siekiant ugdymo proceso ir vaikų pasiekimų, pažangos vertinimo 

dermės ir ugdymo(si) kokybės 2019 m., keitėme požiūrį į ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

neformaliojo švietimo ugdymo programas, stengėmės, kad jos būtų vis labiau suprantamos kaip 

visuma, kurioje yra numatyti vaikų ugdymo tikslai, uždaviniai bei rezultatai (tai, ko siekiama); 

ugdymo ir ugdymosi turinys, ugdymo proceso dalyvių sąveika, pedagoginės strategijos, ugdymosi 

aplinka ir priemonės (kaip siekiama) vaiko ugdymosi rezultatų; vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas, (iš ko žinome), ar rezultatai pasiekti. Įstaigoje sukurta veiksminga vaikų pasiekimų ir 
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pažangos vertinimo sistema, laiduojanti vaikų ugdymo(si) pažangą, vaikų pasiekimai ir pažanga 

vertinami 2 kartus metuose (reikalui esant –3 kartus metuose), vertinimas vykdomas elektroniniame 

dienyne „Mūsų darželis“, rengiami „Vaiko aprašai“. Pedagogai ir ugdytinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) aktyviai bendradarbiavo vertindami vaikų pasiekimus ir pažangą. Vaiko pasiekimų ir 

pažangos refleksija gerino vaiko ugdymosi kokybę. Pasiekimų rezultatai buvo panaudojami tikslingai 

ir veiksmingai ugdomosios ir įstaigos veiklos tobulinimui. Priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos vertinimo išvados pateiktos mokykloms. Metų eigoje kartu su pradinių klasių 

mokytojais aptarta buvusių ugdytinių adaptacija, ugdymosi pasiekimai mokykloje. Uždavinio 

įgyvendinimo rezultatai rodo, kad Įstaigoje ugdymo procesas organizuotas nenutrūkstamai ir 

kokybiškai, tenkinti vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai. Praktikoje sėkmingai taikytas Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašas.  

Siekiant efektyviai diegti informacines technologijas ugdymo procese, Įstaigos pedagogai 

dalijosi informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese patirtimi metodiniuose pasitarimuose.  

Pedagogai dažniausiai IKT taiko ugdymo veiklos planavimui, mokomosios medžiagos pateikimui, 

ugdomosios veiklos paįvairinimui. Grupės aprūpintos kompiuteriais, taip pat sudarytos galimybės 

naudoti multimedijos įrangą. Atlikta pedagogų ir ugdytinių tėvų apklausa apie IKT taikymą 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme, apklausos rezultatai pristatyti Mokytojų tarybos 

posėdyje.   

Įstaigos ugdytiniai, vadovaujami mokytojų, dalyvavo 12 miesto ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų konkursuose, renginiuose: Kovo 11-osios renginyje ,,Vaikų muzikinės išdaigos“, vaikų 

gynimo dienos šventėje ,,Judėk su muzika“,  sporto ir sveikatos šventėje prie jūros „Draugystės 

krantas“, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Šaltinėlis“ organizuotame šaškių turnyre ,,Riešutėlis“. 

Ugdytiniai aktyviai dalyvavo  piešinių parodose: „Saulutė beldžiasi į žemę“, ,,Mano piešinyje gyvena 

Lietuva“, Klaipėdos miesto tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje, 

Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro vaikų kūrybinių darbų konkurse „Ankštinukas“, 

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato piešinių konkurse „Ginti. Saugoti. Padėti“, 

Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų piešinių parodoje „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“, skirtoje 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Alksniukas“ piešinių parodoje ,,Koks 

gražus mažytis mūsų kraštas“, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto 

Pedagogikos katedros vaikų piešinių konkurse  „Teisė būti sveikam ir laimingam“. Įstaigos ugdytiniai 

savo kūrybos darbus pristatė 11 respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

vaikų darbų parodose: ,,Tuščiaviduriai velykiniai margučiai“, ,,Žemė mūsų širdyje“,  ,,Stebuklinga 

duonelė“, ,,Šv. Agotos duonelė“, ,,Stebuklinga duonelė“, ,,Žemė – mūsų širdyje“, „Šeima – 

saugiausias uostas“, atvirukų parodoje „ Gražiausios gėlės – Mamai“, „Balta pasaka 2019“, „Spalvotų 

drugelių namai“,  ,,Raidelė prie raidelės susideda žodelis“. 

Aktyviai dalyvauta 23 miesto, šalies ir tarptautinėse akcijose, projektuose, programose, 

konkursuose: programoje „Zipio draugai“,  tarptautiniame vaikų meno projekte ,,Vėduoklė mamai‘‘, 

tarptautinio projekto ,,Draugystės pynė“ kūrybinių darbų parodoje, masiniame bėgime ,,Aš bėgu – 

2019“, respublikiniame renginyje-viktorinoje ,,Sveikai gyvenu“,  respublikiniame projekte ,,Pasakų 

iššūkis“, tarptautiniame Barboros Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkurse „Mums patinka 

žemėlapiai“, „Be galo mylim savo šalį“,  tarptautiniame projekte ,,Mūsų namai – dorybių Žemė“, 

iniciatyvose ,,Kalėdinių eglučių parkas Atgimimo aikštėje“, ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“. 

Organizuota Lietuvos tautinio olimpinio komiteto akcija „Europos judrioji savaitė“, respublikinis 

programos Sveikatiada“  konkursas ,,Sveikatiados iššūkis – 400 g vaisių ir daržovių kasdien!“, 

respublikinė iniciatyva ,,Aktyviai, draugiškai, sveikai“, respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų gamtosauginis projektas ,,Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“, 

respublikinis projektas ,,Aš rūšiuoju“. Vykdytas respublikinis projektas ,,Futboliukas“, 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“. ,,Giliukų“ grupės bendruomenė 

dalyvavo „Unicef vaikų bėgimas – 2019“ Melnragės paplūdimyje. Tarptautiniame vaikų kūrybos 

festivalyje „Vaidinimų kraitelė – 19“ pristatytas vaidinimas ,,Kodėl pelėdos naktį nemiega‘‘. 
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Ugdytiniai taip pat dalyvavo draugiškoje socialinio emocinio ugdymo olimpiadoje „Dramblys“, 

Klaipėdos miesto neformaliojo švietimo mokytojų projekte „Supažindinkime vaikus su sporto 

šakomis“, Klaipėdos ikimokyklinių ugdymo įstaigų logopedų metodinio būrelio projekte ,,Aš seku, 

pasek ir tu, sekam pasakas kartu“, kuris vyko Aklųjų bibliotekoje. 

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

tobulėti poreikius, įstaigoje vyko tradiciniai ir netradiciniai renginiai.  Mokytojai  organizavo 14 

tradicinių ir netradicinių renginių: pramoginis rytmetis „Eglute, lik sveika..." (J. Astrauskienė,              

I. Špogienė, S. Kiaulakienė), žiemos sporto šventė „Balta balta, kur dairais“ (G. Žilienė, J. Fetingytė-

Astrauskienė, L. Kinderienė), šventė, skirta Vasario 16-osios paminėjimui (L. Kinderienė, 

A.Šereikienė), Užgavėnės (V. Sarienė, A. Poškurienė), mažosios Velykėlės (A.Teresienė,                     

D. Vaišvilienė, D. Budrytė), pramoginė popietė mažiesiems „Vabalas ropoja...“ (V. Zakalskienė,       

V. Sarienė, R. Bernatavičienė),  šventinės popietės, skirtos Motinos dienai (D. Masiulienė, grupių 

mokytojai), „Vaidinimų kraitelė 2019“ (V. Zakalskienė, D. Masiulienė, D. Vaišvilienė, A. Teresienė), 

vaikų palydos į mokyklą (A. Teresienė, J. Zabitienė), Rugsėjo 1-oji (D. Masiulienė, G. Žilienė), 

rudens šventė „Ir atkeliavo auksaspalvis rudenėlis“ (V. Barzdevičienė, J. Kondrotienė), rudens 

vakarojimai (D. Masiulienė, G. Žilienė, grupių mokytojai), pramoga skirta eglutės įžiebimui „Sužibėk 

eglute“ (J. Fetingytė-Astrauskienė, R. Urbelienė), Kalėdiniai reginiai (D. Masiulienė, grupių 

mokytojai). Ugdytinių tėvai buvo nuolat įtraukiami į įstaigos veiklą, dalyvavo 8 bendrose kūrybinių 

darbų parodose: „Vanduo aplink mus“, „Vaikystės lėlė“, „Aš ir mano miestas Klaipėda“, kūrybos 

darbeliai iš antrinių žaliavų „Kitoks“, „Velykinis margutis“, „Pavasario šaukliai“, „Miškas ošia“, 

,,Eglute, kokia tu graži“. Organizuota 10 ekskursijų: pažintinė išvyka į Botanikos sodą, pažintinė-

sportinė išvyka į Melnragę „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, edukacinė išvyka į P. Domšaičio galeriją, 

edukacinė ekskursija į „Pelėdžiuko“ biblioteką, mokomoji-pažintinė ekskursija į Klaipėdos 

,,Išmaniąją mokyklą”, Klaipėdos „Pilies“ muziejų, Klaipėdos apskrities priešgaisrinę gelbėjimo 

tarnybą, Klaipėdos apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, V. Knašiaus krepšinio sporto 

mokyklą, „Startuko“ sporto klubą pasportuoti, susipažinti su klubo veikla. Organizuotos 3 akcijos: 

tradicinė rudens akcija „Sodo ir daržo vitaminai vaikams“, akcija „Apibėk mokyklą“, skirta Europos 

judėjimo savaitei, akcija „Paberkit trupinėlių“. 

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“, ,,Rudens pabaigtuvės”, ,,Vaikų tyrinėjimo ir atradimo pažinimo srities ugdymas”, 

,,Stebiu, tyrinėju, kuriu“, ,,Žibintas rudeniui“, „Žilvičio linksmuoju takeliu“, ,,Konservuojam 

rudenėlį“. Įstaiga dalyvavo ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. Tai puiki galimybė kiekvieną dieną valgyti šviežius, skanius ir 

sveikus pieno produktus bei skanauti vaisius bendraamžių aplinkoje. Ugdomąją aplinką praturtinome 

vaizdinėmis priemonės, grupės papildytos naujais veiklos kampeliais, įrengtas eksperimentų 

kambarėlis, įsigytos priemonės vaikų grupiniams ir individualiems užsiėmimams organizuoti. 

Ugdytiniams sudarytos galimybės papildomai tobulėti muzikos, sporto, šokio, krepšinio, teatro, 

robotikos srityse.  

Įstaigoje puoselėjama bendradarbiavimo kultūra, organizuotos 9 teminės savaitės, kuriose 

dalyvavo visų grupių ugdytiniai: pažinimo, tyrinėjimų srities savaitė „Vanduo aplink mus“, savaitė 

„Aš ir mano miestas Klaipėda“, metodinė savaitė „Nežiniuko šalyje“, meninio ugdymo savaitė „Į 

kermošių dar dar dar“, socialinių įgūdžių ugdymo „Be patyčių savaitė“, ekologinio ugdymo savaitė 

,,Mūsų medžiai ir jų įvairovė“, tradicinė santykių su bendraamžiais ir suaugusiais savaitė „Aš būsimas 

priešmokyklinukas“, tradicinė sveikatos ir sporto savaitė „Būk sveikas, mažasis olimpieti“, sveikatos 
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saugojimo savaitė „Būk atsargus“. Informacija apie Įstaigos veiklą nuolat atnaujinama internetinėje 

svetainėje www.klaipedoszilvitis.lt, sukurtas Įstaigos Facebook puslapis. 

Įstaigos bendruomenė yra nuolat besimokanti, tobulinanti savo profesinę kvalifikaciją. 

Įstaigoje dirba kompetentingi darbuotojai: 16 metodininkų, 3 vyresnieji auklėtojai, 1 auklėtoja. 2019 

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

kvalifikaciją tobulino 714 val., 1 mokytojas atestuotas metodininko kvalifikacijai. Organizuotas 

respublikinis projektas „ Vaikystės lėlė“ (J. Zabitienė, V. Zakalskienė, A. Kaulienė). Pasidalinta 

patirtimi su miesto pedagogais, parengti 3 pranešimai: priešmokyklinio ugdymo mokytojų forume 

„Vaikų pažangos matavimo sistema – siekiai ir realybė“ (J. Zabitienė), ,,Eksperimentuodamas, 

tyrinėdamas, bandydamas pažįstu pasaulį“ (V. Barzdevičienė), „Smulkiosios motorikos svarba 

sklandžiam kalbos vystymui(si)“ (J. Fetingytė-Astrauskienė). Parodyta atvira veikla ,,Vandens 

paslaptys“ (V. Barzdevičienė). Parengtos 2 metodinės priemonės miesto pedagogams: projektui 

,,Mano miestas Klaipėda“ (V. Barzdevičienė), metodinė priemonė smulkiosios motorikos, sakytinės 

kalbos lavinimui(si) (J. Fetingytė-Astrauskienė), kuri buvo pristatyta tarptautinė konferencijoje 

„Naujos kartos vaikai: žaidimų terapija 4-6 m. vaikams“ projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“. 

Parengti 4 pranešimai įstaigos pedagogams: „Futboliuko projekto įgyvendinimas“ (G. Žilienė), 

„Ekologinių pradmenų integravimas ankstyvajame amžiuje“ (R. Bernatavičienė), tarptautinio 

projekto „Mūsų namai – dorybių žemė“ pristatymas (L. Kinderienė, A. Šereikienė),  projekto „Aš 

saugus – kai žinau“ pristatymas (A. Teresienė, D. Vaišvilienė). Organizuota atviro stalo diskusija 

„Kas tai yra įtraukusis ugdymas“ (D. Budrytė). 

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

ugdymo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis, rėmėjais. Sėkmingai įgyvendinti jungtinės 

veiklos planai su šalies lopšeliais-darželiais pavadinimu „Žilvitis“ (14), bendradarbiauta su Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Žuvėdra“, „Liepaitė“, „Žiogelis“, „Rūta“, „Šaltinėlis“ bendruomenėmis. Siekiant 

ugdymo tęstinumo, buvo organizuoti bendri renginiai su „Saulėtekio“, Sendvario progimnazijomis 

(vaikų brandumo mokyklai aptarimas, pradinių klasių mokytojų susitikimai su būsimųjų pradinukų 

tėvais, pradinukų Kalėdinis spektaklis darželyje, mokykloje). Kartu su lopšeliais-darželiais 

„Žuvėdra“, „Liepaitė“, „Šaltinėlis“, „Žiogelis“, „Rūta“ vykdyta 10 bendrų renginių: sveikos 

gyvensenos renginys „Linksma šypsenėlė“, „Vaikystės lėlė“, tradicinė sveikatos ir sporto šventė „Su 

vaikyste ant bangos“, viktorina „Saugus vaikas – laimingas vaikas“, „Aš saugus“, šaškių konkursas 

„Riešutėlis“, sportinė pramoga „Futboliukas“, sportinė pramoga „Trikrepšis“, sveikatos saugojimo 

viktorina „Vitaminų gausa“, šventinis renginys „Kaip gera ir smagu būryje gerų draugų“. Planinga ir 

kryptinga jungtinė veikla sudarė sąlygas socialinių poreikių tenkinimui, aktyvino metodinę veiklą, 

skatino pedagogus keistis gerąja darbo patirtimi.  Pedagogai ugdomojoje veikloje efektyviai naudojo 

informacines komunikacines priemones (kompiuterius, multimediją, planšetę), kartu su ugdytiniais 

eksperimentavo, atliko įvairius bandymus. 

Įstaigoje veikiančios savivaldos institucijos inicijavo organizacijos kaitos procesus, telkė 

bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, analizavo ugdymo procesus: buvo organizuoti 3 

Mokytojų ir 3 Metodinės tarybos posėdžiai, Tėvų taryba posėdžiavo 2 kartus, Įstaigos taryba – 6 

kartus. Įstaigoje atliktas vidaus įsivertinimas. Pasirinktos 3 sritys: Vaiko ugdymas ir ugdymasis. 

Vaiko ugdymosi pasiekimai. Parama ir pagalba šeimai. Buvo pasirinkti vertinimo šaltiniai: pedagogų 

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

vaikų vertinimo aprašai. Vaiko ugdymosi pasiekimai ir daromos pažangos vertinimo sistema leido 

geriau pažinti vaiką, jo individualumą, gebėjimų lygį bei jo patirtį (kaip kinta vaiko gebėjimai per 

tam tikrą laiko tarpą), numatyti vaiko ugdymo(si) perspektyvas, pritaikyti ugdymo(si) procesą vaikų 

grupės ir kiekvieno vaiko poreikiams bei galimybėms. Parama ir pagalba šeimai. Mokykloje 

numatyta informavimo apie vaiką, jo pasiekimus tvarka yra gerai žinoma ir priimtina šeimai. 

Informacija apie pasiekimus pateikiama elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ , dienynu naudojasi 

75 procentai šeimų, 25 procentų tėveliai informaciją gauna individualių pokalbių metu, pateikiami 

„Vaiko aprašai“. Sritys  aptartos metodiniame susirinkime ir joms pritarė mokytojų taryba. Išvadose  

http://www.klaipedoszilvitis.lt/
http://www.pedagogas.lt/
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pažymimos tobulintinos sritys: specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi pažanga ir pagalba specialiųjų 

poreikių vaikams.  Giluminiam įsivertinimui pasirinktas rodiklis „Pagalba specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikams“. Veiklos įsivertinimo rezultatai buvo panaudoti pažangiems įstaigos kultūros 

pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2020 metų įstaigos veiklos planą.  
2019 metais materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su bendruomene. Remonto darbams skirta 10438 Eur, įsigyta prekių už 15646 Eur, 

paslaugų už 10274 Eur, ilgalaikio turto įsigijimui panaudota 4500 Eur, kvalifikacijos tobulinimui 

išleista 1829 Eur, informacinių technologijų diegimui ir aptarnavimui – 1847 Eur. Renovuotas 

Įstaigos pastato stogas (pakeista bituminė danga).  

 

2019 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:  

 

STIPRYBĖS SILPNYBĖS 

Įstaigoje įgyvendinamų programų dermė  
Pedagogų aukšta kvalifikacija  
Aktyvus dalyvavimas projektuose, 

respublikiniuose renginiuose  
Mokytojo ir ugdytinio sąveika, tenkinant vaikų 

poreikius ugdymo procese 

Ugdymosi veiklos tikslingumas, kūrybingumas 
Geras mikroklimatas 

Glaudus bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais 

Informatyvi Įstaigos internetinė svetainė 

Psichologinės ir specialiosios pagalbos 

teikimas vaikams 
Lėšų trūkumas įsigyti informacinių 

technologijų ugdymo procesui 
Lauko įrenginių stoka 
 

GALIMYBĖS GRĖSMĖS 

Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymo procesą 
Pedagogų kompetencijos kėlimas 
Bendradarbiavimo su kitomis įstaigomis 

plėtojimas 
Ugdymo planavimo ir kokybės gerinimas 

Dalyvavimas tarptautiniuose projektuose 
Lauko edukacinių erdvių įrengimas 

Nuolat kintanti įstatyminė bazė 

Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, skaičius  

Nepakankamas pedagogų motyvavimas 

Didėjanti socialinė atskirtis 

Prastėjanti pastato būklė (išorės ir vidaus 

apdaila, senos komunikacijos) 

 

Įstaigos veiklos planas 2020 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 2020 metams parengtas 

atsižvelgus į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 

Švietimo skyriaus 2020 metų veiklos prioritetus, 2013–2020 m. strateginio plėtros plano koncepciją, 

Klaipėdos savivaldybės ilgalaikius 2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Žilvitis“ 2020–2022 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

ikimokyklinio ugdymo programą. 

2020 metų veiklos planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

Įstaigos veiklos plane 2020 metams naudojami sutrumpinimai: Švietimo ir mokslo 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 - 
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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 

tinkle www.facebook.lt. 

  

II. 2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas – pozityvios emocinės aplinkos, lemiančios gerą vaikų, mokytojų ir kitų 

darbuotojų savijautą švietimo įstaigoje, kūrimas ir kokybiško ugdymo, orientuoto į vaikų poreikius, 

užtikrinimas. 

Tikslai: 

1. Kurti pozityvią emocinę aplinką, lemiančią gerą vaikų, mokytojų ir kitų darbuotojų 

savijautą Įstaigoje. 

2. Užtikrinti kokybišką ugdymą, orientuotą į vaikų poreikius. 

Uždaviniai: 

1. Stiprinti bendruomeniškumą, įtraukiant personalą bei tėvus į bendradarbiavimo veiklas ir 

nuolatinį tobulėjimą. 

2. Sudaryti saugią, sveiką ir estetišką ugdymo(si) aplinką vaikui ir bendruomenei. 

3. Organizuoti tėvų pedagoginį, psichologinį švietimą. 

4. Plėtoti patyriminį ugdymą įstaigoje. 

5. Individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, atsižvelgiant į vaikų poreikius.  

 

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  

 

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 2020-2022 metų 

veiklos plano koregavimas 

L. Žiliuvienė 

Darbo grupė 

spalis Įstaigos taryboje  

 

1.7. metinio 2020 metų veiklos plano 

parengimas 

A. Kaulienė 

Darbo grupė 

sausis Įstaigos taryboje  

 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/
http://www.facebook.lt/
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1.8. tarifikacijos, etatų sąrašų 

pateikimas,  patvirtinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Jaruševičienė 

sausis, 

rugsėjis 

Įstaigos ir darbo  

tarybose 

1.9. kūrybinių darbo grupių veiklos 

organizavimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

pagal 

veiklos 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

1.10. priešmokyklinio, ikimokyklinio, 

neformaliojo vaikų švietimo ir 

specialistų ugdymo planų 

parengimas  

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

sausis, 

gruodis 

Mokytojų 

taryboje  

1.11. pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas  

A. Kaulienė pagal 

programą 

Mokytojų 

taryboje  

1.12. 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. projektas „Olimpinė karta“  G. Žilienė, 

kūrybinė grupė 

per metus Metodinėje 

taryboje 

2.2.2. teatrinio ugdymo projektas „Pati 

gražiausia pasakėlė“ 

V. Zakalskienė, 

kūrybinė grupė 

per metus Metodinėje 

taryboje 

2.2.3. grupių sveikos gyvensenos projektai A.Kaulienė, 

mokytojai 

per metus Metodinėje 

taryboje 

2.2.4. įstaigos puošybos projektas 

„Kurkime grožį kartu“ 

R. Urbelienė ir 

kūrybinė grupė  

per metus Metodinėje 

taryboje 

2.2.5. projektas „Pagrindinės spalvos“ 

(„Pingviniukų“ grupė) 

I. Špogienė  
R. Bernatavičienė  

2020-04-01 

2020-05-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.6. projektas ,,Obuolio kelias“ 

(„Zuikučių“ grupė) 

S. Kiaulakienė 

J. Archipova 

2020-04-01 

2020-10-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.7. projektas „Op op opa pa auga gėlės 

ir pupa“ („Boružėlių“ grupė) 

V. Sarienė 

V. Zakalskienė 

2020-02-10 

2020-06-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.8. ekologinis projektas „Sodinu, 

auginu ir ragauju“ („Zuikučių“, 

„Pelėdžiukų“ grupės) 

S. Kiaulakienė 

J. Archipova 

D. Budrytė 

2020-03-02 

2020-09-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.2.9. kiemo edukacinės aplinkos 

gerinimo projektas „Judrusis 

kiemelis“ 

V. Zakalskienė 

A. Berzupa 

2020-04-01 

2020-08-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.3. teminių savaičių organizavimas A. Kaulienė pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.3.1. ekologinis ugdymas ,,Paukšteliai 

grįžta namo“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

V. Sarienė 

kovas Metodinėje 

taryboje 
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2.3.2. „Nežiniuko šalyje“ kalbos, muzikos, 

judesio bendrumui suvokti 

G. Žilienė 

D. Masiulienė 

A. Berzupa 

kovas Metodinėje 

taryboje 

2.3.3. socialinių įgūdžių ugdymo „Be 

patyčių savaitė“  

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

kovas Metodinėje 

taryboje 

2.3.4. pažinimo ir sveikos gyvensenos 

ugdymo ,,Aš žmogus – nepaprastas 

ir įdomus“ 

J. Kondrotienė  
V. Barzdevičienė  

S. Kiaulakienė 

J. Archipova 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.3.5. pažinimo srities ugdymas 

,,Vabzdžių pasaulyje“ 

S. Kiaulakienė 

J. Archipova 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.3.6. tradicinė santykių su bendraamžiais 

ir suaugusiais savaitė „Aš būsimas 

priešmokyklinukas“ 

L. Kinderienė  

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

2020-02-01 

2020-05-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.3.7. tradicinė sveikatos ir sporto savaitė 

„Būk sveikas, mažasis olimpieti“ 

G. Žilienė, 

kūrybinė grupė 

gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.3.8. sveikatos saugojimo savaitė „Būk 

atsargus“ 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.3.9. Bendravimo ir emocinio saugumo 

ugdymo „Aš tolerantiškas, 

draugiškas“ 

J. Archipova 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.4. Konkursų, parodų, susitikimų, 

akcijų organizavimas 

A. Kaulienė per metus Metodinėje 

taryboje 

2.4.1. akcija „Globok paukštelius“ A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

per metus Metodinėje 

taryboje 

2.4.2. kūrybinių darbų paroda, skirta 

Vasario 16-ajai  ir Kovo 11-ajai 

„Lietuvos spalvos“ 

V. 

Barzdevičienė 

J. Kondrotienė 

vasaris Metodinėje 

taryboje 

2.4.3. akcija, skirta Kovo 11-ajai R. Urbelienė, 

kūrybinė grupė 

kovas Metodinėje 

taryboje 

2.4.4. susitikimas su ornitologu Gediminu 

Petkumi  

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

kovas Metodinėje 

taryboje 

2.4.5 šaškių konkursas „Riešutėlis“ L. Kinderienė 

D. Vaišvilienė 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.4.6. kūrybinių darbų paroda „Velykos“ J. Astrauskienė 

R. Urbelienė 

I. Špogienė 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.4.7. susitikimas su pradinių klasių 

mokytojais 

A. Teresienė 

L. Kinderienė 

D. Vaišvilienė 

gegužė 

rugsėjis 

Metodinėje 

taryboje 

2.4.8. piešinių paroda „Čiulba virva 

vyturėlis, tai gražumas mus 

žemelės“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

balandis Metodinėje 

taryboje 
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2.4.9. akcija Žemės dienai A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.4.10. kūrybinių darbų paroda iš antrinių 

medžiagų „Žemelei lengviau –

širdelei geriau“ 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.4.11. kūrybinių darbų pleneras po atviru 

dangumi „Gamtos spalvos“  

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. akcija, skirta Tolerancijos dienai D. Budrytė  lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.4.15. akcija „Atšvaitų diena“ A.Teresienė 

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

lapkritis Metodinėje 

taryboje 

2.4.16. kūrybinių vaikų darbelių paroda 

Kalėdoms 

R. Urbelienė, 

kūrybinė grupė  

gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.4.17. tradicinė akcija „Papuoškime įstaigą 

Kalėdoms“ 

V. Zakalskienė, 

kūrybinė grupė 

gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.5. dalyvavimas miesto, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose, 

programose 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.1. tarptautinė socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“ 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

D. Budrytė 

pagal planą Metodinėje 

taryboje 

2.5.2. tarptautinė socialinių emocinių 

įgūdžių programa „Kimochis“  

R. Urbelienė pagal planą Metodinėje 

taryboje 

2.5.3. tarptautinis projektas „Vaikų ir 

jaunimo olimpinis judėjimas“ 

G. Žilienė pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.4. respublikinis kūrybinis projektas 

„Meškiukas Geo“ 

A. Teresienė 

L. Kinderienė 

D. Vaišvilienė 

2019-12-20 

2020-04-31 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.5. Lietuvos futbolo federacijos 

projektas „Futboliukas“ 

G. Žilienė pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.6. respublikos sveikos gyvensenos 

ugdymo programa „Sveikatiada“ 

G. Žilienė 

A. Kaulienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.7. respublikos projektas „Mes 

rūšiuojam“ 

A. Puškorienė pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.8. miesto neformaliojo ugdymo 

projektas „Susipažinkime su sporto 

šakomis“ 

G. Žilienė pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.9. regioninis sporto projektas „Judrusis 

uostas“ 

G. Žilienė 2020-01-01 

2020-02-28 

Metodinėje 

taryboje 
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2.5.10 Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas „Mažųjų žaidynės 

2020“ 

G. Žilienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.5.11. Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto programa „Olimpinė 

karta“ 

G. Žilienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.6. renginiai ir išvykos, panaudojant 

išorines edukacines aplinkas 

patyriminiam ugdymui: 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, 

į Šernų girininkiją, 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, skirtas nepriklausomybės 

atkūrimo 30-mečiui „Vaikystės 

pasakos taku“, Žvejų rūmai 

D. Masiulienė kovas Metodinėje 

taryboje 

2.7.2. edukacinis renginys, skirtas Vaikų 

gynimo dienai „Kas geriau galėtų 

būti“, Lietuvininkų aikštė 

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. pramoginis rytmetis „Sudie, eglute“ D. Masiulienė 

L. Kinderienė 

A. Šereikienė 

sausis Metodinėje 

taryboje 

2.9.2. renginys, skirtas Vasario 16-ajai  V. Barzdevičienė 

D. Budrytė 

D. Masiulienė 

vasaris  Metodinėje 

taryboje 

2.9.3. Užgavėnės D. Masiulienė 

V. Sarienė 

A. Puškorienė 

V. Zakalskienė 

vasaris Metodinėje 

taryboje 

2.9.4. Mažosios Velykėlės D. Masiulienė 

J. Astrauskienė 

R. Urbelienė 

I. Špogienė 

balandis Metodinėje 

taryboje 

2.9.5. šventinės popietės, skirtos Motinos 

dienai 

D. Masiulienė, 

mokytojai 

gegužė Metodinėje 

taryboje 
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2.9.6. tradicinė pramoga mažiesiems  D. Masiulienė 

V. Zakalskienė 

V. Sarienė 
R. Bernatavičienė 

gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.7. kasmetinė sporto ir sveikatos šventė 

prie jūros su kitais miesto darželiais 

„Su vaikyste ant bangos“ 

G. Žilienė, 

mokytojai 

gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.8. „Vaidinimų kraitelė 2020“ V. Zakalskienė 

A. Teresienė 

D. Vaišvilienė 

D. Masiulienė 

gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.9. vaikų palydos į mokyklą  D. Masiulienė, 

mokytojai 

gegužė Metodinėje 

taryboje 

2.9.10. Rugsėjo 1-oji D. Masiulienė 

V. Mažonienė 

rugsėjis  

2.9.11. rudens šventė D. Masiulienė 

D. Vaišviienė 

A. Teresienė 

spalis Metodinėje 

taryboje 

2.9.12. pramoga, skirta eglutės įžiebimui D. Masiulienė 

J. Archipova 

S. Kiaulakienė 
R. Bernatavičienė 

gruodis Metodinėje 

taryboje 

2.9.13. šventiniai Kalėdiniai rytmečiai 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. Įstaigos darbuotojų mikroklimato 

tyrimas 

L. Žiliuvienė kovas 

lapkritis 

Visuotiniame 

darbuotojų 

susirinkime 

3.3. tėvų apklausa dėl darželio poreikio 

vasaros laikotarpiu 

L. Žiliuvienė kovas Mokytojų 

taryboje 

3.4. tėvų apklausa dėl savaitinės grupės 

(24 val. modelio) poreikio 

L. Žiliuvienė gegužė Įstaigos taryboje 

3.5.  Įstaigos įsivertinimas – giluminis, 

pagal pasirinktą veiklos rodiklį 4.2. 

Vaiko poreikių tenkinimas  

A. Kaulienė 

darbo grupė 

spalis Įstaigos, 

mokytojų 

tarybose 

4. Patirties sklaida  

4.1. respublikinės piešinių parodos 

„Pasipuošė žemė žiedais“ 

organizavimas  

I.Špogienė 

J. Fetingytė-

Astrauskienė  

R.Urbelienė 

gegužė Metodinėje 

taryboje  

4.2. pranešimas miesto mokytojams 

„Respublikinio projekto 

„Futboliukas“ įgyvendinimas 

lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 

G.Žilienė   balandis Metodinėje 

taryboje  

4.3. atvira veikla miesto, įstaigos 

mokytojams „Smagusis Futboliukas“ 

G. Žilienė balandis Metodinėje 

taryboje  
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4.4. pranešimas miesto mokytojams 

„Projektinės veiklos ,,Žalią daržovę 

rauk- vitaminų gauk‘‘ pristatymas 

A. Šereikienė 

L. Kinderienė 

gegužė Metodinėje 

taryboje  

4.5. pranešimas miesto mokytojams 

„Ekologinis ugdymas ankstyvajame 

amžiuje“ 

R.Bernatavičienė spalis Metodinėje 

taryboje  

4.6. atvira veikla miesto meninio ugdymo 

mokytojams „Žolelė šilkinė, raselė 

meduota“ 

D. Masiulienė balandis Metodinėje 

taryboje  

4.7. metodinės priemonės pristatymas 

miesto mokytojams parodoje „Man, 

tau ir vaikams“ 

D. Masiulienė pagal 

planus 

Metodinėje 

taryboje  

4.8. atvira veikla įstaigos mokytojams  

„ Žaliasis agurkėlis“ 

J. Archipova spalis Metodinėje 

taryboje  

4.9. atvira veikla įstaigos mokytojams 

„Gera nuotaika – gera sveikata 

D. Budrytė lapkritis Metodinėje 

taryboje  

4.10. pranešimas įstaigos mokytojams 

„Aplinkos, įgalinančios vaiko 

asmeninį tobulėjimą, kūrimas“ 

J. Archipova spalis Metodinėje 

taryboje  

4.11. respublikinės konferencijos 

„Patyriminio vaikų ugdymo 

galimybės, įgyvendinant 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

neformaliojo švietimo ugdymo 

programos“ organizavimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

lapkritis Metodinėje 

taryboje  

4.12. pranešimas respublikinėje 

konferencijoje ,,Pažintinės ir 

tiriamosios veiklos plėtra vaikų 

eksperimentavimo procese “ 

J. Kondrotienė lapkritis Metodinėje 

taryboje  

4.13. pranešimas respublikinėje 

konferencijoje „Dailės plėtra 

meninėje patyriminėje veikloje“  

I. Špogienė lapkritis Metodinėje 

taryboje  

4.14. pranešimas respublikinėje 

konferencijoje „Patyriminio ugdymo 

metodo efektyvumas vaikų gebėjimų 

formavimui(si)“ 

V. 

Barzdevičienė 

lapkritis 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 edukacinių aplinkų 

panaudojimas patyriminiam 

ugdymui 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

gegužė Metodinėje 

taryboje 
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5.5. elektroninio dienyno pildymo 

stebėsena ir analizė 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

per metus Metodinėje 

taryboje 

5.6. pedagogų metinės veiklos 

įsivertinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

gruodis Individualiai 

5.7.  besiatestuojančių pedagogų veiklos 

stebėjimas 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

per metus 

 

Individualiai 

6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

6.1. institucinis: Valstybinė maisto 

veterinarinė tarnyba; Visuomenės 

sveikatos biuras; Klaipėdos PPT; 

Vaiko teisių 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. viktorina apie Lietuvą lopšelyje-

darželyje „Radastėlė“ 

D. Masiulienė kovas Metodinėje 

taryboje  

6.4.2. treniruotė „Mažųjų žaidynės“ su 

lopšeliu-darželiu „Šaltinėlis“ 

G. Žilienė kovas Metodinėje 

taryboje  

6.4.3. teatralizuota pažintinė veikla 

priešmokyklinio amžiaus vaikams 

„Velykų laukimo tradicijos“  

R.Bernatavičienė 

V. Zakalskienė 
balandis Metodinėje 

taryboje  

6.4.4. šaškių turnyras „Riešutėlis“ 

lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ 

L. Kinderienė 

A.Teresienė 

D. Vaišvilienė 

balandis Metodinėje 

taryboje  

6.4.5. sportinis renginys „Draugų 

varžytuvės“ 

G. Žilienė lapkritis Metodinėje 

taryboje  

6.4.6. viktorina vaiko saugumui „Atšvaitą 

turiu – gatvėje saugu“ („Žuvėdra“, 

„Radastėlė“,  „Rūta“, „Žiogelis“,  

„Šaltinėlis“) 

A. Teresienė,  

D. Vaišvilienė 

lapkritis Metodinėje 

taryboje  

6.4.7. Klaipėdos „Saulėtekio“, Sendvario 

progimnazijos edukacinės išvykos, 

mokinių programos 

A. Teresienė,  

D. Vaišvilienė 

L. Kinderienė 

2 k. per 

metus 

Metodinėje 

taryboje  

7. Bendradarbiavimas su šeima 

7.1. kvalifikuotos pagalbos teikimas 

ugdytinių šeimoms 

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

per metus Veiklos 

ataskaitose 
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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 

socialiniame tinkle 

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. VGK veiklos plano parengimas  

2020 m.  

Sveikatos stiprinimo bei prevencinių 

renginių aptarimas. 

2019–2020 m. m. pritaikytų ugdymo 

programų turinio koregavimo 

aptarimas 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

 

sausis VGK 

posėdžiuose 

8.2. saugių ir palankių sąlygų 

individualizuotam ir diferencijuotam 

ugdymui Įstaigoje sudarymas.  

„Zipio draugų“, „Kimochio“ 

programų įtaka vaikų socialinių 

gebėjimų ugdymui 

A. Kaulienė 

D. Budrytė 

R. Urbelienė  

A. Teresienė 

kovas 

rugsėjis 

VGK 

posėdžiuose 

8.3. pritaikytų ugdymo programų 

įgyvendinimo aptarimas. 

Priešmokyklinių grupių vaikų, 

turinčių specialiųjų ugymosi 

poreikių, integracijos į bendrojo 

lavinimo mokyklas galimybių 

aptarimas 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

 

gegužė VGK 

posėdžiuose 

8.4. ugdytinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sąrašų 

sudarymas ir aptarimas.  

Pritaikytų ugdymo programų turinio 

2019-2020 m. m. aptarimas 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

A. Teresienė 

sausis 

rugsėjis 

VGK 

posėdžiuose 

8.5. pagalbos organizavimas, jos teikimas 

įstaigos darbuotojams ir vaikams 

krizės metu, pastebėjus smurto bei 

patyčių atvejus įstaigos viduje.  

A. Kaulienė, 

Krizių valdymo 

komanda 

per metus VGK 

posėdžiuose 

http://www.klaipedoszilvitis.lt/
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8.6. dokumentų rengimas specialiųjų 

ugdymosi poreikių įvertinimui 

Klaipėdos PPT 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

 

per metus VGK 

posėdžiuose 

8.7. bendradarbiavimas su Klaipėdos 

PPT, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos vaiko gerovės 

komisija, Klaipėdos miesto šeimos ir 

vaiko gerovės centru, tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinatoriumi 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

per metus VGK 

posėdžiuose 

8.8. prevencinio darbo organizavimas bei 

koordinavimas (lankomumas, 

socialinės rizikos šeimos ir pan.)   

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

 

per metus VGK 

posėdžiuose 

8.9. specialiosios pagalbos (logopedo) 

vaikui teikimo efektyvumas 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

balandis-

gegužė 

VGK 

posėdžiuose 

8.10. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų 

pažangos ir pasiekimų aptarimas 

A. Kaulienė 

A. Berzupa 

 

gegužė 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 

vaikams“ ir „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ 

B. Dainauskienė pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos taryboje  

 

10. Maitinimo organizavimas 

10.1. atlyginimo už maitinimo paslaugą 

lengvatų 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. valgiaraščio atnaujinimas L. Žiliuvienė 

M. Prokofjeva 

vasaris Administraciniame 

pasitarime 

10.4.  virtuvės įrangos ir valgyklos 

inventoriaus atnaujinimas 

A. Puškorienė vasaris 

liepa 

Administraciniame 

pasitarime 

11. Nepedagoginio personalo veiklos organizavimas 

11.1.  Nepedagoginio personalo metinės 

veiklos vertinimas 

L. Žiliuvienė 

A. Puškorienė 

sausis Darbo taryboje  
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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 veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas 

13.1. darbo tvarkos taisyklių atnaujinimas L. Žiliuvienė, 

darbo grupė 

vasaris Įstaigos ir Darbo 

tarybose  

13.2. darbuotojų etikos kodekso 

parengimas 

L. Žiliuvienė, 

darbo grupė 

balandis Įstaigos ir Darbo 

tarybose  

14. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas 

14.1. pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

L. Žiliuvienė  

A. Puškorienė 

liepa,  

rugpjūtis 

Administraciniame 

pasitarime 

14.2. kontroliuojančių institucijų nustatytų 

trūkumų šalinimas 

L. Žiliuvienė  

A. Puškorienė 

per metus Administraciniame 

pasitarime 

14.3. 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, 

administarciniuose 

pasitarimuose 

14.4. smėlio pakeitimas, tentų smėlio 

dėžėms įsigijimas   

A. Puškorienė II ketvirtis Administraciniame 

pasitarime 

14.6. saugios dangos žaidimų aikštelėse 

įrengimas 

A. Puškorienė II ketvirtis Administraciniame 

pasitarime 

14.7. įstaigos patalpų remonto atlikimas 

(1grupės remontas, koridorių 

atnaujinimas)  

A. Puškorienė liepa, 

rugpjūtis 

Administraciniame 

pasitarime 

15. Įstaigos tarybos veikla 

15.1. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programos 2020-2022 m. m. 

aptarimas 

Įstaigos taryba sausis 

 

15.2. 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaita  ir 2020 m. veiklos plano pristatymas. 

Įstaigos vadovo 2019 metų veikos ataskaita. 

Savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų, įmokų 

programų lėšų panaudojimo tikslingumas. 

2 procentų paramos panaudojimas 2019 m. 

Įstaigos taryba  

sausis 
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Biudžeto poreikio 2020 metams svarstymas 

15.3. 2 proc. pajamų rinkimo inicijavimas bei šio 

fondo paskirstymas 

Įstaigos taryba balandis 

 

15.4. tėvų pagalba tobulinant edukacines aplinkas 

įstaigoje 

Įstaigos taryba rugsėjis 

 

15.5. 2020 m. Įstaigos  tarybos veiklos analizė ir 

veiklos prioritetų numatymas 2021 m. 

Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatų analizė 

Įstaigos taryba gruodis 

 

16. Mokytojų tarybos veikla 

16.1. 2020 metų veiklos plano pristatymas L. Žiliuvienė sausis 

16.2. Įstaigos veiklos įsivertinimas ir rezultatų 

panaudojimo galimybės veiklos tobulinimui  

L. Žiliuvienė 

A. Kaulienė 

Per metus 

 

 

16.3. ugdomosios veiklos organizavimas ir naujovės 

2020-2021 m. m.  

L. Žiliuvienė rugpjūtis 

16.4.  Įstaigos veiklos įsivertinimo rezultatų 

pristatymas. 

2020 metų veiklos aptarimas, prioritetų 2021 

metams numatymas 

L. Žiliuvienė 

A.. Kaulienė 

gruodis 

17. Metodinės tarybos veikla 

17.1. 

 

patyriminio ugdymo metodo integravimas į 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo 

ugdymo programas  

A. Kaulienė balandis 

17.2. pozityvaus elgesio ugdymas, taikant 

ikimokyklinio amžiaus vaikų skatinimą. Kaip 

sukurti veiksmingą skatinimo sistemą vaikui? 

A. Kaulienė rugsėjis 

17.3. ugdomosios veiklos planavimas, uždavinių 

siejimas su vaiko ugdymosi galimybėmis ir 

poreikiais. Mokytojo profesionalumo svarba 

ugdant vaiko gebėjimus  

A. Kaulienė  lapkritis 

17.4. išklausytų kvalifikacinių seminarų, konferencijų 

pozityviosios darbo patirties pristatymas 

A. Kaulienė kartą ketvirtyje 

17.5.  organizuotų teminių savaičių, projektų, renginių 

aptarimas 

A. Kaulienė kartą ketvirtyje 

18. Administraciniai pasitarimai 

18.1. 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 

 
 

______________________________________ 


