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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 

 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ (toliau – Įstaiga) veiklos planas 2021 metams (toliau 

– Planas) parengtas atsižvelgus į strateginius Įstaigos veiklos planus, veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus, bendruomenės poreikius, nustato metinius Įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prio-

ritetą ir priemones uždaviniams vykdyti. 

 Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo pa-

slaugas, atitinkančias visuomenės reikmes, tenkinti Klaipėdos miesto gyventojų ugdymosi poreikius 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

2021 metų Įstaigos veiklos planas parengtas atsižvelgiant į Valstybinę švietimo 2013–2022 

m. strategiją, Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Geros mokyklos koncepciją, Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2021 metų veiklos prioritetus, Klaipėdos 

miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano koncepciją, Klaipėdos miesto savival-

dybės ilgalaikius 2013–2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ 

2021–2023 m. strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ ikimokyklinio ugdy-

mo programą. 

Planą įgyvendins Įstaigos administracija, pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese daly-

vaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos programą, buvo siekiama sudaryti sąlygas aukštesnei ben-

drojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti meti-

niai tikslai bei numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui. 2020 m. įgyvendinant Įstaigos veik-

los prioritetą, tikslus ir uždavinius buvo siekiama tobulinti ugdymo turinio įgyvendinimą užtikrinant 

vaikų kompetencijų plėtojimą, vaiko poreikių ir interesų tenkinimą, užtikrinti emociškai saugią ir 

sveiką aplinką, sukurti tinkamą aplinką saugaus ir sveiko vaiko ugdymui(si), užtikrinti saugią darbo  

aplinką, plėtoti Įstaigos narių bendruomeniškumą, tobulėjimą ir sutelktumą. 

Paruoštas Įstaigos 2021–2023 metų strateginis veiklos planas, grupių ugdymo, kūrybinių 

grupių, savivaldos institucijų veiklos planai.  

2020 m. sėkmingai įgyvendinama Įstaigos ikimokyklinio ugdymo programa, „Bendroji 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, taikomi „Sveikos gyvensenos ir sveikatos saugo-

jimo“ programos elementai. Emocijų ir elgesio sutrikimų prevencijai organizuoti įgyvendinama 

tarptautinė prevencinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“, socialinių įgūdžių ugdymo 

programa „Kimochis“. Šiose prevencinėse programose dalyvavo 56 priešmokyklinio ir ikimokykli-

nio amžiaus vaikai. 

Įstaigoje dirba ilgą darbo patirtį ir aukštą kompetenciją turintys pedagogai. 2020 m. Įstaigoje 

dirbo 18 pedagoginių darbuotojų. Iš jų: 14 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 2 priešmokyklinio ug-

dymo pedagogai,  meninio ugdymo mokytojas, logopedas. 62 proc. pedagogų yra įgiję aukštąjį išsi-
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lavinimą, 33 proc. – aukštesnįjį išsilavinimą, 5 proc. – studijuoja. Kompiuterinio raštingumo pa-

grindus yra įgiję 77,77 proc. pedagogų. 

Statistiniai duomenys apie Įstaigoje dirbančių vadovų ir pedagogų kvalifikaciją: 

 

 
Siekdami kokybiško ugdymo, mokytojų profesinės kompetencijos plėtojimo 2020 m. visi 

pedagogai gilino savo žinias, tobulino kvalifikaciją kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, 

konferencijose. Pedagogams sudarytos sąlygos tobulėti nuotoliniu būdu. Iš viso Įstaigos pedagogai 

kvalifikaciją tobulino 370 val., vidutiniškai po 18,5 val. (4,65 dienos) kiekvienas. Tikslingai 

įsisavintos kvalifikacijos tobulinimui skirtos lėšos sudarė galimybę pedagogams sėkmingai naudoti 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. 2020 m. 2 pedagogams suteikta mokytojo metodininko 

kvalifikacinė kategorija, 1 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija. 

 

Dalyviai Seminarų 

skaičius 

Dienų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

Lėšos kvalifikacijos kėlimui (Eur) 

SB lėšos Mokymo lėšos 

Skirta Išleista Nepan

audota 

skirta Išleista Nepan

audota 

Vadovai 7 9 32 400 400 - 600 600 - 

Pedagogai 82 84 338 

 

Atliktas įstaigoje dirbančių pedagogų vertinimas, analizuotas darbo su tėvais 

veiksmingumas, vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas, Vaiko gerovės komisijos veikla. 

 

Mokytoja Atvira veikla Skaitytas 

pranešimas 

Grupių tėvų 

susirinkimai 

Renginiai 

tėvams 

Pagamintos 

priemonės 

V. Jocienė  1 1   

E. Bešelia  1 1   

V. Ivanauskienė   1   

D. Jaruševičienė  1 1   

D. Čybienė 1  1   

A. Žemgulienė   1  1 

A. Babarskienė     1 

G. Jonaitienė 1  1 1 1 

N. Kutniauskienė 1  1 1  

A. Jurkšienė   1 1  

L. Tkačenko   1 1  

A. Žukauskienė  1    
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J. Žemaičiūnienė    2  

A. Skurdauskienė 1  1  2 

L. Vilkytė 1  1   

S. Puzinauskienė 1  1   

L. Vaišvilienė   1  1 

A. Vasiliauskienė   1   

 

 

Atkreiptas dėmesys į ugdymo proceso planavimo kokybę, vaikų žinių, gebėjimų ir įgūdžių 

atitikimą priešmokyklinio ugdymo standartams, ugdytinių bendrųjų kompetencijų ugdymą, į ugdy-

tinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, į ugdomosios aplinkos sukūrimą, netiesioginio darbo su vai-

kais laiko panaudojimo analizę, IKT naudojimą veikloje, stendinės informacijos aktualumą. Įstaigos 

vadovų iniciatyva pedagogai buvo skatinami savarankiškai, suteikiant jiems patiems daugiau atsa-

komybės ir kūrybinės laisvės, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą. Įdiegus Pedagogo veiklos 

savianalizės programą, Įstaigos vadovų inicijuotas pedagogų veiklos įsivertinimas  įpareigojo peda-

gogus įsivertinti metų veiklą pagal savo kompetenciją, atsakyti už prisiimtus įsipareigojimus, ugdy-

tinių ugdymo ir ugdymosi sėkmę. 

Buvo siekiama darbuotojų dalykinio bendravimo ir bendradarbiavimo, veiklos efektyvumo, 

stiprinama darbuotojų atsakomybė už vaikų ugdymo kokybę, nuotolinio darbo įgūdžius.  

Plėtojant Įstaigos narių bendruomeniškumą, 2020 m. darbuotojams buvo organizuota 

renginiai Mokslo ir žinių dienai bei Mokytojo dienai paminėti. 

Įstaigoje sudaromos sąlygos vaikų saviraiškai ir kūrybiniams poreikiams tenkinti, skatina-

mas vaikų savarankiškumas, ugdomas vaiko pasitikėjimas savo jėgomis. Tuo tikslu organizuotos 

pramogos, vaikų kūrybinių darbų parodos, edukacinės išvykos. Pramogos vyko ne tik Įstaigoje, bet 

ir teritorijos sode įruoštame kampelyje, skirtame pažinimo ir komunikavimo kompetencijoms lavin-

ti: mėgdžioti paukščių balsus, skaityti, organizuoti lauko plenerus. 

Ugdytinių veikla taip pat buvo organizuojama ir netradicinėje aplinkoje: Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje, Lietuvos dailės muziejaus P. Domšaičio galerijoje, Skulptūrų parke, Radailių 

dvare, Girulių pajūryje, studijoje „Linksmasis lagaminas”, Klaipėdos etnokultūros centre, Klaipėdos 

mioesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos vaikų padalinyje. 

Tėvai tampa aktyviais įstaigoje organizuojamų renginių dalyviais, nes yra nuolat informuo-

jami apie grupės veiklą elektroniniu paštu, yra skatinami tapti vaikų kūrybingumo ugdymo partne-

riais.  

Įstaigoje suburtos 3 kūrybinės grupės, dalyvauta tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto, 

Įstaigos projektuose, parodose, akcijose, iniciatyvose. Veiklas organizavo ir įgyvendino Vaikų savi-

raiškos, Sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo, Ekologinė kūrybinės grupės. Pedagogai su ugdy-

tiniais dalyvavo 1 tarptautinėje akcijoje, 1 pilietinėje iniciatyvoje, 1 kūrybinėje dirbtuvėje, 3 respub-

likiniuose projektuose (vieno iš jų Įstaiga buvo iniciatorė), 5 respublikinėse kūrybinių darbų paro-

dose, 5 respublikinėse ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybi-

nių darbų fotografijų parodose, 5 respublikiniuose konkursuose, 1 miesto projekte, įgyvendino 4 

grupių projektus, organizavo  iniciatyvą „Skaitome vaikams” – „Vaikai skaito vaikams“. Įstaigoje 

įgyvendinti suplanuoti 10 pramogų, 1 sveikatinimo renginys, 13 edukacinių išvykų, suorganizuotos 

2 vaikų, tėvų ir pedagogų kūrybinių darbų parodos. Įstaigos pedagogai skaitė pranešimus 3 

kvalifikaciniuose renginiuose miesto ir Klaipėdos apskrities pedagogams. 

Tęsiamas bendradarbiavimas su 9 socialiniais partneriais: Įstaigos iniciatyva suorganizuotas 

ir įgyvendintas 1 respublikinis projektas, dalyvauta socialinių partnerių organizuotuose renginiuose. 

Bendradarbiavimo veikloje įgytos žinios, patirtys taikomos ugdymo procese.  

 

Renginio pavadinimas 

Pasaulinė rankų plovimo akcija 

Respublikinė priešmokyklinio ugdymo grupių kūrybinių darbų paroda „Po boružės sparneliu” 
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Respublikinis konkursas „Mano smagiausias judrus žaidimas lauke” 

„Sveikatiados” projekto iššūkis – „Saldintą gėrimą keičiu į vandenį” 

Respublikinė kūrybinių darbų fotografijų paroda „Rudenėlio dovanos” 

Respublikinė vaikų virtualios fotografijos paroda „Grybų fiesta” 

Respublikinė ikimokyklinio ankstyvojo amžiaus vaikų piešinių paroda „Laivelis Lietuvai” 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių piešinių, darbelių 

nuotraukų paroda „Mano stebuklingas skėtis” 

Respublikinė vaikų kūrybinių darbelių virtuali paroda „Aš laimingas, kai…” 

Respublikinė  vaikų piešinių paroda „Gėlė tau, mokytojau” 

Respublikinis projektas „Gyvoji žemė. Gyvūnai – mūsų mokytojai” 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų vitražų paroda-konkursas 

„Šviesos ir spalvų žaismas” 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, vaikų tėvų ir pedagogų 

fotografijų paroda „Kalėdinis žaisliukas” 

 Respublikinis mokytojų ir kitų specialist eilėraščių konkursas „Kuriame vaikams” 

Respublikinė vaikų darbelių foto paroda „Žibintų šviesoje” 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinis projektas „Advento 

kalendorius – stebuklo belaukiant” 

Respublikinis projektas „Kalėdų stebuklo belaukiant” 

Respublikinė meninės kūrybos paroda „Žiemos karoliai” 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų tėvų, mokytojų kūrybinių 

darbų fotografijų paroda „Arbata su Kalėdų nykštuku” 

Pramoga „Užgavėnių išdaigos” 

Piešinių konkursas „Nupieškime valstybės atkūrimo 30-metį pasitinkančią Klaipėdą” 

Pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija” 

Vaikų ir jų tėvų rudeninė paroda įstaigos galerijoje „Rudens gėrybių fiesta” 

Vaikų piešinių paroda įstaigos galerijoje „Rudenėlio gražume” 

Ledo ritulio klubo HC „Klaipėda” trenerio vesta ledo ritulio treniruotė 

Projektas „Kūrybiška šeima” 

 „Žiogelių” grupės projektas „Mokslas linksmiau” 

„Boružėlių” grupės projektas „Noriu būti kapitonu” 

„Obuoliukų” grupės projektas „Atriedėjo skaičiukai” 

„Drugelių” grupės projektas „Noriu pažinti raideles” 

Vaikų edukacinės išvykos į Lietuvos dailės muziejaus P. Domšaičio galeriją („Kiekvienam 

paukšteliui savi nameliai”, „Pasakos muziejuje. Kaip žuvytė vandenyną perplaukė”) 

Edukacinė išvyka į Klaipėdos miesto savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekosvaikų padalinį 

(„Kelionė spalvomis: geltona, žalia, raudona”) 

Išvyka traukiniu į Girulių pajūrį 

Išvyka į Radailių dvaro „Apverstą namą” 

Išvyka į studiją „Linksmasis lagaminas” 

Išvyka į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų („Žiemos išvarymo šventės papročiai ir 

tradicijos”) 

Vaikų edukacinė išvyka į Klaipėdos etnokultūros centrą („Tir lir dūda”) 

Sportinė pramoga „Ančiukų varžybos” 

Sportinė pramoga „Maži, greiti kaip kamuoliukai” 

Edukacija įstaigoje su policijos pareigūnais „Būk saugus” 

Pramoga „Kur buvai, ožėli, vakar?” šv. Martyno dienai paminėti 

Tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas 

Ilgalaikis projektas „Vaikai skaito vaikams”. Dalyvauja socialiniai partneriai 

Adventinė vakaronė „Kai ateina ilgi vakarai” 

Kalėdinė pramoga „Kviečia Kalėdų varpeliai” 
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Klaipėdos krašto dienos minėjimas Skulptūrų parke 

Atsisveikinimas su Kalėdų eglute „Eglute, neliūdėk” 

 

Įstaigoje įgyvendinti edukaciniai projektai: 

Projekto pavadinimas Dalyviai Organizatoriai 

Vaikų skaičius Grupė 

„Noriu pažinti raideles” 18 „Drugeliai“ S. Puzinauskienė 

„Noriu būti kapitonu” 15 „Boružėlės” V. Jocienė, 

E. Bešelia 

„Atriedėjo skaičiukai” 18 „Obuoliukai” S. Puzinauskienė 

D. Čybienė 

 

Įstaigoje 2020-09-01 duomenimis buvo sukomplektuotos 8 grupės, ugdyti 141 vaikai, 30 

vaikams teikta logopedo pagalba. 

Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų patrauklumą, atsižvelgiant į socialinę šeimų padėtį, 

visiems ugdytiniams užtikrintas kokybiško maitinimo organizavimas, 20 vaikų buvo taikyta 50 

proc. mokesčio už vaiko maitinimą lengvata, 25 vaikams pagal Lietuvos Respublikos socialinės 

paramos mokiniams įstatymą skirti nemokami pietūs. Įstaiga dalyvauja programose: „Pienas 

vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“. 30 vaikų, turinčių kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, teikta logopedo pagalba, teiktos psichologo ir logopedo konsultacijos 

tėvams, vykdytos vaikų sveikatinimo, žalingų įpročių prevencijos priemonės – sveikatingumo 

veiklos, švietėjiški renginiai, informaciniai pranešimai. Vaiko gerovės komisijoje dėl vaikų poreikių 

įvertinimo Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai parengta 1pažyma.  

Per 2020 m. į Įstaigą atvyko ir išvyko:  

Grupės Atvyko Išvyko 

Lopšelio gr. 30 3 

Darželio gr. 23 9 

Priešmokyklinė gr. 4 36 

Iš viso 57 48 

 

 

Grupės Lankytų dienų skaičius Praleistų dienų skaičius  

Lopšelio gr.  2990 4432 

Darželio gr. 8636 10792 

Priešmokyklinė gr. 3510 3614 

Iš viso 15136 18838 

 

Mokesčio lengvata taikyta: 

Grupės Vaikų 

skaičius 

įstaigoje 

 

Sumažintas 

mokestis 

% 

Pasirinktų                                   

maitinimų skaičius 

 Nemokamų 

maitinimų 

skaičius 

 
 

50 100 Nepusryčiauja Nepietauja Nevakarieniauja 

Lopšelio gr. 30 5 0 2 0 4 0 
Darželio gr. 85 11 0 4 0 3 0 
Priešmokyklinė gr. 27 4 0 2 0 1 0 
Iš viso 142 20 0 8 0 8 0 

 

Stiprinant švietimo paslaugų veiksmingumą, vykdyta žalingų įpročių bei sveikos gyvensenos 

prevencija. Šiuo tikslu suorganizuoti renginiai t. y. išvykos, sportinės pramogos ir rytmetinė 

mankšta lauke. Ugdytiniai dalyvavo respublikinėje akcijoje „Savaitė be patyčių”, organizuotos 
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tikslinės vaikų kūrybinių darbų parodos, su visa bendruomene renkamos antrinės žaliavos, 

suorganizuoti susitikimai su Klaipėdos visuomenės sveikatos biuro, priešgaisrinės saugos, vaikai 

dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“. 

Lavinant vaikų muzikinius ir fizinius gebėjimus, konstravimo įgūdžius, užsienio kalbos 

mokymą, lopšelyje-darželyje organizuota papildoma ugdomoji veikla – šokių būrelis, konstravimo 

būrelis, anglų kalbos būrelis.  

2020 m. Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaigos 

išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su Įstaigos 

savivaldos institucijomis. Ūkinio inventoriaus įsigijimui panaudota 4500 Eur, materialiojo turto 

paprastajam remontui – 1200 Eur, įvykdyti 18 metodinių ir ugdymo priemonių pirkimų. Gerinant 

darbuotojų darbo sąlygas, atnaujintas maisto bloko inventorius, užtikrinant vaikų, darbuotojų ir tėvų 

saugumą papildomai išryškintos vidaus ir lauko laiptų pakopos. Grupėse atnaujinti darbo ir vaikų 

baldai, jos aprūpintos naujomis ugdymo priemonėmis. Gerinant vaikų ugdymo sąlygas lauke, 

atliktas vaikų žaidimų aikštelių vertinimas, įsigyta lauko inventoriaus. 

Informacija apie Įstaigos veiklą operatyviai pateikiama interneto puslapyje www.obelele.lt, 

informaciniuose stenduose, individualių pokalbių metu. 

Išanalizavus ir aptarus 2020 m. įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos veiklos stiprybės, 

silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG): 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. Geras mikroklimatas, tinkama personalo 

vadyba, maža darbuotojų kaita 

1. Patirties stoka organizuojant ugdymą 

nuotoliniu būdu 

2. Funkcionali, estetiška ir saugi ugdymo(si) 

aplinka, skatinanti vaikų saviraišką ir iniciatyvas 

2. Tobulintinas ugdymo proceso planavimas 

taikant kompiuterines technologijas 

3. Sudarytos palankios sąlygos pedagoginės 

patirties sklaidai įstaigoje, mieste, šalyje 

3. Tobulintinas komunikavimas tarp 

bendruomenės narių COVID -19 karantino metu 

Galimybės Grėsmės 

1. Bendruomenės narių dalyvavimas įstaigos 

įsivertinimo ir sprendimų dėl mokyklos valdymo 

priėmime 

1. Didėjantis kalbos ir komunikacijos, elgesio 

bei kitų didelių specialiųjų poreikių turinčių 

vaikų skaičius 

2. Tobulinti lauko edukacinę veiklą 2. Senėjantis pedagogų amžius, jaunų 

kvalifikuotų pedagogų trūkumas 

3. Įstaigos ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant 

 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ‘‘ 2021 METŲ VEIKLOS PLANO 

PRIORITETAS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

2021 metų prioritetas – kokybiško įvairių gebėjimų turinčių vaikų ugdymo užtikrinimas, 

bendruomenės informavimo kokybės gerinimas, taikant informacines technologijas. 

 Metinis veiklos tikslas – veiksmingo ir kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas įvairių gebėjimų 

vaikams. 

Uždaviniai: 

           1. tobulinti ugdymo turinį, įgyvendinant patyriminį ugdymą, ieškant naujų efektyvių ugdymo 

būdų ir metodų;  

2. kurti naujas ir tobulinti esamas edukacines erdves vaiko poreikiams tenkinti; 

3. tikslingai organizuoti mokytojų metodinę veiklą, kvalifikacijos tobulinimą. 

 

 

 

http://www.obelele.lt/
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PRIEMONĖS 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMUI 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo  

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo forma 

 

1. Organizaciniai darbai: 

1.1. Ugdymo proceso 

užtikrinimui skirtų lėšų iš 

savivaldybės biudžeto,  

mokymo lėšų, įmokų už 

paslaugas, paramos lėšų 

tikslingas paskirstymas ir 

panaudojimas 

A. Vainiutė, 

V. Prialgauskienė 

 

1 kartą 

ketvirtyje 

Direkciniame posėdyje 

1.2. Įstaigos veiklos 

funkcionavimo 

užtikrinimas (elektros, ryšių 

paslaugų ir kt.)  

A. Abromas  

 

Nuolat 

 

 

Direkciniame posėdyje 

1.3. Vaikų maitinimo 

organizavimas, maitinimosi 

kokybės pagal RVASVT 

sistemą nustatymas 

Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Direkciniame posėdyje 

1.4. Viešųjų pirkimų vykdymas 

 

A. Abromas,  

viešųjų pirkimų 

komisija 

Pagal poreikį  Direkciniame posėdyje 

1.5. 2021 metų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialisto plano 

suderinimas 

A. Vainiutė, 

N. Pakalniškienė 

Sausis Direkciniame posėdyje 

1.6. Kūrybinių ir darbo grupių 

veiklos organizavimas 

 

A. Vainiutė, 

S. Iljina 

Sausis Metodinės tarybos 

posėdyje, 

mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.7. Maisto sandėlio 

inventorizacija 

Inventorizacijos 

komisija 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Direkciniame posėdyje 

1.8. Saugių darbo sąlygų 

užtikrinimas 

A. Vainiutė, 

A. Abromas 

Nuolat 

 

Įstaigos tarybos 

posėdyje 

1.9. Darbuotojų instruktavimas 

darbo, civilinės ir 

priešgaisrinės saugos 

klausimais 

A. Vainiutė, 

A. Abromas 

Pagal poreikį Individualiai 

1.10. Darbuotojų instruktažas 

saugos ir sveikatos 

klausimais  

A. A. Abromas Pagal poreikį 

 

Individualiai 

1.11. Darbuotojų sveikatos 

patikros kontrolė 

N. Pakalniškienė Pagal grafiką Direkciniame posėdyje 

1.12. Grupių komplektavimas A. A. Vainiutė Gegužė–

rugpjūtis 

Direkciniame posėdyje 

 

1.13. Įstaigos paruošimas  

naujiems mokslo metams 

 

B. Vainiutė, 

S. Iljina, 

A. Abromas 

Rugpjūtis Direkciniame posėdyje 

 

1.14. Mokinių registro duomenų 

atnaujinimas 

V. Prialgauskienė Rupjūtis– 

rugsėjis 

Direkciniame  

posėdyje 
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1.15. Nepedagoginių darbuotojų 

veiklos organizavimas 

A. Vainiutė, 

A. Abromas 

Nuolat Įstaigos tarybos 

posėdyje, direkciniame 

posėdyje 

1.16. Vidaus audito vykdymas. 

Išvadų apibendrinimas 

VAK grupė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdyje, mokytojų 

tarybos posėdyje 

1.17. Darbo grupė informacijos 

apie Mažąją Lietuvą 

rinkimui 

A. Vainiutė,           

J. Žemaičiūnienė,  

D. Čybienė,        

A. Skurdauskienė, 

V. Ivanauskienė,  

V. Jocienė 

Pagal poreikį  Pedagogų susirinkime 

1.18. Vidinių ir išorės edukacinių 

erdvių kūrimo ir 

atnaujinimo darbo grupė 

A.Vainiutė, S.Iljina,  

A. Abromas, 

G. Jonaitienė,         

V. Jocienė, 

D. Jaruševičienė 

Pagal poreikį Pedagogų susirinkime 

1.19. Pedagogų veiklos 

organizavimas 

A. Vainiutė, 

S. Iljina, 

pedagogai 

Nuolat Mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinės 

tarybos posėdyje 

1.20. Švietimo stebėsenos  

organizavimas ir vykdymas 

A. Vainiutė, 

S. Iljina 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

1.21. Ilgalaikio ir trumpalaikio 

turto metinė inventorizacija 

Inventorizacijos 

komisija 

Spalis–

gruodis 

Direkciniame posėdyje 

1.22. 2022–2024 metų 

strateginis planas  

A. Vainiutė, 

darbo grupė 

Spalis Įstaigos tarybos 

posėdyje 

2. Dokumentų rengimas (pakeitimas): 

2.1. 2021 metų įstaigos veiklos 

planas  

 

A. Vainiutė, 

darbo grupė 

Sausis Įstaigos tarybos 

posėdyje, 

mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinės 

tarybos posėdyje, 

atestacijos komisijos 

posėdyje 

2.2. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

atestacijos programa 

S. Iljina Sausis Atestacijos komisijos 

posėdyje, mokytojų 

tarybos posėdyje 

2.3. Pedagogų tarifikacija A. Vainiutė, 

V. Prialgauskienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Įstaigos tarybos 

posėdyje  

2.4. Etatų sąrašai A. Vainiutė, 

V. Prialgauskienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Įstaigos tarybos 

posėdyje 

2.5. Viešųjų pirkimų plano 

rengimas 

A. Abromas Vasaris Direkciniame posėdyje 

2.6. Salės užimtumo 

tvarkaraščiai 

S. Iljina Rugsėjis Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.7. Vaiko gerovės komisijos 

dokumentų atnaujinimas 

S. Iljina,  

A. Žukauskienė 

Rugsėjis VAK posėdyje 

2.8. Pedagogų ir nepedagoginių 

darbuotojų vardiniai sąrašai 

S. Iljina Rugsėjis Įstaigos tarybos 

posėdyje 

2.9. Ikimokyklinio, A. Vainiutė, Rugsėjis– Mokytojų tarybos  
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priešmokyklinio ugdymo   

ir specialistų veiklos planų 

parengimas 

S. Iljina, 

pedagogai 

spalis posėdyje 

2.10. Statistinės ataskaitos S. Iljina Pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdyje 

2.11. Internetinės svetainės 

www.obelele.lt 

informacijos atnaujinimas 

A. Vainiutė, 

darbo grupė 

Nuolat Mokytojų tarybos 

posėdyje 

2.12. Korupcijos prevencijos ir 

kontrolės dokumentai 

J. Žemaičiūnienė Per metus Įstaigos tarybos 

posėdyje 

2.13. Apskaitos vadovo 

dokumentų pildymas 

A. Vainiutė,         

V. Prialgauskienė 

Pagal poreikį Direkciniame  

posėdyje 

2.14. Vidaus darbo tvarkos 

taisyklių papildymas 

A. Vainiutė Pagal poreikį Įstaigos tarybos 

posėdyje, direkciniame  

posėdyje 

2.15. Pareigybių aprašų 

papildymas 

A. Vainiutė Pagal poreikį Įstaigos tarybos 

posėdyje, direkciniame  

posėdyje 

3. Pedagoginės veiklos vertinimas ir įsivertinimas: 

3.1. Pedagogų kvalifikacijos    

tobulinimas 

A. Vainiutė, 

 S. Iljina 

Pagal planą Mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinės 

tarybos posėdyje 

3.2. Ugdymo proceso 

planavimo analizė 

A. Vainiutė, 

S. Iljina 

Nuolat Pedagogų susirinkime 

3.3. Pedagoginės stebėsenos 

plano vykdymas 

A. Vainiutė, 

S. Iljina 

Pagal 

numatytą 

planą 

Mokytojų tarybos po-

sėdyje, metodinės tary-

bos posėdyje 

3.4. Konsultacijos A. Vainiutė, 

C. S. Iljina 

Nuolat Individualiai 

3.5. Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimo savianalizė 

A. Vainiutė, 

S. Iljina 

Gruodis Mokytojų tarybos po-

sėdyje, Metodinės tary-

bos posėdyje 

4. Ugdomosios veiklos organizavimas: 

4.1. Įstaigoje vykdomų projektų ir programų įgyvendinimas 

4.1.1. Tarptautiniai projektai, programos: 

4.1.1.1. Tarptautinis socialinis 

projektas taikai ir vienybei 

žemėje „Apkabinkime 

Žemę gerais darbais“ 

S. Iljina, 

pedagogai 

 

Sausis–

gruodis 

Pedagogų susirinkime 

4.1.1.2. Tarptautinė ankstyvosios 

prevencijos  programa 

„Zipio draugai“ 

S. Iljina, 

pedagogai 

 

Pagal planą Pedagogų susirinkime 

4.1.1.3. Tarptautinė „Kimochis“ 

socialinių-emocinių įgūdžių 

ikimokyklinio ugdymo 

programa 

S. Iljina, 

pedagogai 

 

Pagal planą Pedagogų susirinkime 

4.1.1.4. Tarptautinis kalbos 

sutrikimų prevencinis 

projektas „Vaiko kelias į 

gražią kalbą“                   

S. Iljina, 

pedagogai 

 

Pagal planą Pedagogų susirinkime 

http://www.obelele.lt/
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4.1.1.5. Pagal skelbiamus renginius    S. Iljina 

 

  

4.1.2. Respublikiniai projektai: 

4.1.2.1. Respublikinis Eko 

projektas „Išmanieji 

statiniai“ 

S. Iljina, 

S. Puzinauskienė, 

D. Čybienė, 

A. Vasiliauskienė 

 

Sausis Pedagogų susirinkime 

4.1.2.2. Respublikinis projektas 

„Trijų karalių apsuptyje“ 

S. Iljina, 

S. Puzinauskienė, 

L. Vilkytė 

 

Sausis Pedagogų susirinkime 

4.1.2.3. Respublikinis projektas 

„Piešiam rankom ir 

pirštukais“ 

S. Iljina, 

V. Ivanauskienė, 

D. Jaruševičienė, 

E. Bešelia, 

V. Jocienė 

 

Vasaris Pedagogų susirinkime 

4.1.2.4. Respublikinis projektas 

„123... – graži mūsų 

Lietuva“ 

S. Iljina, 

D. Čybienė, 

A. Vasiliauskienė 

Vasaris Pedagogų susirinkime 

4.1.2.5. Respublikinis projektas 

„Miklūs piršteliai – graži 

kalbelė“ 

S. Iljina, 

A. Žemgulienė 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.1.2.6. Respublikinis projektas „Aš 

– gyvybės kūrėjas“ 

S. Iljina, 

grupių pedagogai 

Kovas–

spalis 

Pedagogų susirinkime 

4.1.2.7. Respublikinis projektas „Į 

muzikos šalį“ 

S. Iljina, 

J. Žemaičiūnienė, 

S. Puzinauskienė, 

L. Vilkytė, 

V. Jocienė, 

E. Bešelia 

Balandis–

gegužė 

Pedagogų susirinkime 

4.1.2.8. Pagal skelbiamus renginius    S. Iljina 

 

  

4.1.3. Mieste organizuojami 

projektai: 

   

4.1.3.1. Pagal skelbiamus renginius    S. Iljina 

 

  

4.1.4. Įstaigoje organizuojami projektai: 

4.1.4.1. Kultūrinė iniciatyva 

„Vaikai skaito vaikams“ 

S. Iljina, 

„Varpelio“ m.-d.  

„Verdenės“ 

progimnazija 

Sausis–

gruodis 

Pedagogų susirinkime 

4.1.4.2. Projektas „Mokomės 

linksmai“ 

S. Puzinauskienė, 

L. Vilkytė 

Sausis–

gegužė 

Pedagogų susirinkime 

4.1.4.3. Respublikinis projektas 

„Pasitinkame sugrįžtančius 

paukščius“ 

S. Iljina, 

Ekologinės 

kūrybinės grupės 

pedagogės 

Kovas Pedagogų susirinkime 
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4.1.5. Grupių projektai: 

4.1.5.1. Projektas „Gražios kalbos 

takeliu“ 

A. Žemgulienė, 

L. Vaišvilienė 

Vasaris–

gegužė 

Pedagogų susirinkime 

4.1.5.2. Projektas „Nuo raidelės 

link žodelio“ 

N. Kutniauskienė, 

G. Jonaitienė 

Kovas–

balandis 

Pedagogų susirinkime 

4.1.5.3. Projektas „Noriu augti 

sveikas“ 

D. Jaruševičienė, 

V. Ivanauskienė 

Kovas–

gegužė 

Pedagogų susirinkime 

4.1.5.4. Projektas „Profesijos“ A. Jurkšienė, 

L. Tkačenko 

Balandis Pedagogų susirinkime 

4.1.5.5. Projektas „Nukrito vandens 

lašas“ 

D. Čybienė, 

A. Vasiliauskienė 

Balandis–

gegužė 

Pedagogų susirinkime 

4.1.5.6. Projektas „Po žingsnelį link 

raidelių “ 

E. Bešelia, 

V. Jocienė 

Spalis Pedagogų susirinkime 

4.1.5.7. Projektas „Skaičių žaidimas 

ir ne žaidimas“ 

A. Skurdauskienė, 

A. Babarskienė 

Lapkritis Pedagogų susirinkime 

4.1.6. Akcijos: 

4.1.6.1. Pilietinės visuotinės  akci-

jos „Atmintis gyva, nes liu-

dija“ iniciatyva  

S. Iljina, 

grupių pedagogai 

Sausis Pedagogų susirinkime 

4.1.6.2. Akcija „Globojame 

paukštelius“ 

S. Iljina, Ekologinė 

kūrybinė grupė 

Gruodis Pedagogų susirinkime 

4.1.6.3. Akcija triukšmo prevencijai 

„Išgirskime tylą“ 

Grupių pedagogai Trečiadieni

ais 

Pedagogų susirinkime 

4.1.6.4. Pagal skelbiamas akcijas    S. Iljina   

4.2. Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas 

4.2.1. Tradicinių, kalendorinių renginių organizavimas: 

4.2.1.1. Pramoga „Sudie, 

žaliaskare“ 

J. Žemaičiūnienė, 

grupių pedagogai 

Sausis Pedagogų susirinkime 

4.2.1.2.  Užgavėnių pramoga 

„Užgavėnių šėlsmas“ 

J. Žemaičiūnienė, 

grupių pedagogai 

Vasaris Pedagogų susirinkime 

4.2.1.3. Palydos į mokyklą „Aš 

skubu užaugti“ 

 

J. Žemaičiūnienė, 

N. Kutniauskienė, 

G. Jonaitienė,  

S. Puzinauskienė, 

L. Vilkytė 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

4.2.1.4. Darželio gimtadienis „Tai 

man linksma ir smagu, į 

darželį aš einu“ 

S. Iljina, Vaikų 

saviraiškos kūrybinė 

grupė 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

4.2.1.5. Rugsėjo1-osios pramoga 

„Rudenėlis atkeliavo“ 

 

S. Iljina, 

J.Žemaičiūnienė, 

grupių pedagogai 

Rugsėjis Pedagogų susirinkime 

4.2.1.6. Kalėdinė pramoga „Žiemos 

pasaka“ 

S. Iljina, 

J. Žemaičiūnienė,  

grupių pedagogai 

Gruodis Pedagogų susirinkime 

4.2.2. Kūrybinių grupių pramogų organizavimas: 

4.2.2.1. Teminė savaitė „Aš labai 

myliu Lietuvą“ 

S. Iljina, Vaikų 

saviraiškos kūrybinė 

grupė 

Kovas  Pedagogų susirinkime 
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4.2.2.2. Pramoga „Pasitinkame 

sugrįžtančius paukščius“ 

S. Iljina, Ekologinė 

kūrybinė grupė 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.2.3. Sportinė pramoga 

„Pažaiskime futbolą“ 

S. Iljina, sveikos 

gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo 

kūrybinė grupė 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

4.2.2.4. Sveikatingumo diena 

„Išvyka į Girulius“  

S. Iljina, Sveikos 

gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo 

kūrybinė grupė 

Rugsėjis Pedagogų susirinkime 

4.2.2.5. Teminė savaitė „Švari 

aplinka – sveikas medus“ 

S. Iljina, Ekologinė 

kūrybinė grupė 

Spalis Pedagogų susirinkime 

4.2.2.6. Sportinė pramoga 

„Mokomės žaisti kvadratą“ 

 

S. Iljina, Sveikos 

gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo 

kūrybinė grupė 

Lapkritis–

gruodis 

Pedagogų susirinkime 

4.2.3. Vaikų, tėvų, pedagogų kūrybinių darbų organizavimas: 

4.2.3.1. Kūrybinių darbų paroda 

„Mano svajonių žuvytė“ 

 

S. Iljina, 

V. Jocienė, 

E. Bešelia 

Sausis Pedagogų susirinkime 

4.2.3.2. Kūrybinių darbų paroda 

„Sniego senio gimtadienis“ 

S. Iljina, 

A. Žemgulienė 

Sausis Pedagogų susirinkime 

4.2.3.3. Kūrybinių darbų paroda 

„Ledo paveikslai“ 

S. Iljina, 

A. Vasiliauskienė, 

A. Skurdauskienė, 

D. Čybienė 

Vasaris Pedagogų susirinkime 

4.2.3.4. Vasario 16-ajai, Kovo11-

ajai skirta piešinių, 

kūrybinių darbų paroda 

„Sveikinimas Lietuvai“ 

S. Iljina, 

grupių pedagogai 

Vasaris–

kovas 

Pedagogų susirinkime 

4.2.3.5. Piešinių konkursas 

„Nupieškime 

Nepriklausimybės atkūrimo 

dieną švenčiančią 

Klaipėdą“ 

S. Iljina, 

grupių pedagogai 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.3.6.  VšĮ „Vaiko labui” 

„Veiksmo savaitė BE 

PATYČIŲ” 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

 Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.3.7. Kūrybinių darbų paroda 

„Linksmosios kojinaitės“ 

S. Iljina, 

A. Jurkšienė, 

L. Tkačenko, 

D. Jaruševičienė, 

L. Vilkytė, 

S. Puzinauskienė 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.3.8. Kūrybinių darbų paroda 

„Velykų kiškutis“ 

S. Iljina, 

V. Jocienė 

E. Bešelia 

D. Jaruševičienė, 

V. Ivanauskienė 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.3.9. Kūrybinių darbų paroda 

„Papuoškime namus šv. 

S. Iljina, 

D. Čybienė, 

Kovas Pedagogų susirinkime 
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Velykoms“ A. Vasiliauskienė 

4.2.3.10. Kūrybinių darbų paroda 

„Mano pasakos herojus“ 

S. Iljina, 

N. Kutniauskienė, 

G. Jonaitienė 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.3.11. Kūrybinių darbų paroda 

„Nuotraukos rėmelis 

draugui“ 

S. Iljina, 

A. Žemgulienė 

Kovas Pedagogų susirinkime 

4.2.3.12. Kūrybinių darbų paroda 

„Velykinių margučių 

kraitelė“ 

S. Iljina, Vaikų 

saviraiškos kūrybinė 

grupė 

Balandis Pedagogų susirinkime 

4.2.3.13. Kūrybinių darbų paroda 

„Rudenėlio gėrybės“ 

S. Iljina, Vaikų 

saviraiškos kūrybinė 

grupė 

Spalis Pedagogų susirinkime 

4.2.4. Dalyvavimas miesto kultūriniuose renginiuose: 

4.2.4.1. Pagal skelbiamus renginius    S. Iljina   

4.3. Bendrų renginių su šeima organizavimas 

4.3.1. Pramoga su tėvais „Šeimos 

šventė“   

A. Žemgulienė, 

L. Vaišvilienė 

Gegužė  Pedagogų susirinkime 

4.3.2. Pramoga su tėvais „Šeimos 

diena“   

D. Čybienė, 

A. Vasiliauskienė 

Gegužė  Pedagogų susirinkime 

4.3.3. Šv. Martyno diena „Žibintų 

šventė“ 

D. Čybienė, 

A. Vasiliauskienė 

J. Žemaičiūnienė 

Lapkritis Pedagogų susirinkime 

4.3.4. Adventinė vakaronė 

„Pabūkime kartu“ 

N. Kutniauskienė, 

G. Jonaitienė, 

J. Žemaičiūnienė 

Gruodis Pedagogų susirinkime 

4.4. Edukacinių, pažintinių veiklų ir išvykų organizavimas 

4.4.1. Susitikimas su Klaipėdos 

apskrities VPK kelių 

policijos tarnybos 

specialistu 

S. Iljina Pagal 

kvietimą 

Pedagogų susirinkime 

4.4.2. Susitikimas su Klaipėdos 

apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos 

prevencinio skyriaus 

specialistu  

S. Iljina Pagal 

kvietimą 

Pedagogų susirinkime 

4.4.3. Susitikimas su Visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialiste 

N. Pakalniškienė Pagal planą Pedagogų susirinkime 

4.4.4. Išvyka į LDM Prano 

Domšaičio galeriją 

S. Iljina, 

pedagogai 

Pagal 

kvietimą 

Pedagogų susirinkime 

4.4.5. Išvyka į Klaipėdos 

laikrodžių muziejų 

S. Iljina, 

pedagogai 

Pagal 

kvietimą 

Pedagogų susirinkime 

4.4.6. Išvyka į Klaipėdos 

apskrities viešąją I. 

Simonaitytės biblioteką 

S. Iljina, 

pedagogai 

Per metus Pedagogų susirinkime 
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4.4.7. Išvyka į Klaipėdos miesto 

savivaldybės I. Kanto 

viešąją biblioteką 

S. Iljina, 

pedagogai 

Per metus Pedagogų susirinkime 

4.4.8. Išvyka į Klaipėdos 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejų 

S. Iljina, 

pedagogai 

Pagal 

kvietimą 

Pedagogų susirinkime 

4.4.9. Išvyka į Klaipėdos 

universiteto botanikos sodą 

A. Skurdauskienė, 

L. Vilkytė,  

A. Babarskienė, 

G. Jonaitienė 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

4.4.10. Išvyka į studiją 

„Linksmasis lagaminas“ 

S. Iljina, 

pedagogai 

Pagal 

kvietimą 

Pedagogų susirinkime 

4.4.11. Išvyka į Kretingos Žiemos 

sodą ir dvaro saldaininę 

S. Iljina, 

L. Vilkytė, 

S. Puzinauskienė, 

N. Kutniauskienė, 

G. Jonaitienė, 

A. Vasiliauskienė, 

D. Čybienė 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

4.4.12. Ekskursija po Klaipėdos 

miesto senamiestį 

S. Iljina, 

L. Vilkytė, 

S. Puzinauskienė, 

N. Kutniauskienė, 

G. Jonaitienė 

Gegužė Pedagogų susirinkime  

5. Tiriamoji veikla 

5.1. Bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais 

stebėsena 

S. Iljina Per metus Pedagogų susirinkime 

5.2. Anketinės apklausos apie  

mokyklos veiklos 

organizavimą, tėvų 

poreikius ir lūkesčius 

vykdymas ir analizė 

A. Vainiutė, 

darbo grupė 

Per metus Mokytojų tarybos 

posėdyje, metodinės 

tarybos posėdyje 

5.3. Vaikų pasiekimų analizė S. Iljina, 

pedagogai 

Nuolat Pedagogų susirinkime 

5.4. Vaikų adaptacija S. Iljina Rugsėjis–

spalis 

Pedagogų susirinkime 

5.5. Vidaus auditas S. Iljina Spalis–

lapkritis 

Pedagogų susirinkime 

6. Pedagoginės patirties sklaida miesto metodiniuose susirinkimuose 

6.1.  Atvira veikla „Keliaujant 

tyrinėjimo takeliu”. 

Pranešimas „Darnaus 

bendravimo metodai ir 

poveikis (pagalba) vaikui 

D. Čybienė 

A. Žemgulienė 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

6.2. Apskrito stalo diskusija 

„Metodinių priemonių įvai-

rovė ir jų panaudojimo tiks-

lingumas ugdymo procese“ 

A. Skurdauskienė, 

S. Puzinauskienė, 

A. Žemgulienė, 

V. Jocienė, 

E. Bešelia 

 

Gegužė Pedagogų susirinkime 
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7. Atvirų veiklų demonstravimas įstaigoje 

7.1. „Keliaujant tyrinėjimo 

takeliu“ 

D. Čybienė Gegužė Metodinės tarybos pa-

sitarime 

7.2. „Judam krutam – aš 

paukštelis, aš katytė“ 

E. Bešelia Lapkritis Metodinės tarybos pa-

sitarime 

8. Pranešimai įstaigos pedagogams 

8.1. Pranešimas „Darnaus 

bendravimo metodai ir 

poveikis (pagalba) vaikui“ 

A. Žemgulienė Gegužė Metodinės tarybos pa-

sitarime 

8.2. Pranešimas „Saugi aplinka – 

geros vaiko sveikatos 

pagrindas“ 

L. Vilkytė Lapkritis Metodinės tarybos pa-

sitarime 

9. Pedagogų veiklos stebėsena 

9.1. Mokytojų ugdymo(si) 

turinio planavimas, 

konkrečių ugdymo(si) tikslų 

numatymas ir uždavinių 

siejimas su vaikų ugdymosi 

galimybėmis, poreikiais, 

interesais 

S. Iljina Sausis–

gruodis  

Individualus pokalbis 

9.2. Nekontaktinių valandų 

panaudojimo analizė 

A. A. Vainiutė Sausis–

gruodis 

Mokytojų tarybos 

posėdyje 

9.3. Mokytojų ugdomosios 

aplinkos pritaikymas įvairių 

poreikių vaikų veiklai 

skatinti 

S. Iljina Kovas Individualus pokalbis 

9.4. Sąlygų ugdytinių saviraiškai 

sudarymas 

S. Iljina Gegužė Individualus pokalbis 

9.5. Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

S. Iljina Gegužė, 

lapkritis 

Pedagogų susirinkime 

9.6. Ankstyvojo amžiaus vaikų 

adaptacija 

S. Iljina  Rugsėjis–

spalis 

  Stebėjimo anketoje 

9.7. Kultūrinių-higieninių, 

savitvarkos įgūdžių ir 

įpročių ugdymas 

S. Iljina Spalis, 

lapkritis 

Individualus pokalbis 

9.8. Kokybiško ugdymo 

užtikrinimas. Ryto rato 

veiksmingumas temos 

plėtotei 

S. Iljina Nuolat Stebėjimo anketoje 

9.9. Gebėjimas atskleisti 

ugdymo turinį, ugdymo(si) 

medžiagos parinkimas 

S. Iljina Nuolat Individualus pokalbis 

9.10. Vaikų saugumo 

užtikrinimas ir sveikatos 

puoselėjimas įvairiais 

režiminiais momentais 

S. Iljina Nuolat Pedagogų susirinkime 

9.11. Vaikų veiklos 

organizavimas 

pasivaikščiojimo metu 

S. Iljina Nuolat Pedagogų susirinkime 

10. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

10.1. Metodinis S. Iljina Pagal planą  
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 su ugdymo įstaigomis: 

 Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Atžalynas“, lopšeliu-

darželiu „Giliukas“, 

lopšeliu-darželiu 

„Svirpliukas“, „Varpelio“ 

mokykla-darželiu, Kupiškio 

lopšeliu-darželiu „Obelėlė“, 

Šilutės raj. Juknaičių 

ikimokyklinukais 

10.1.1. Projektas „Vaikai skaito 

vaikams“ 

 

A. A. Vainiutė, 

„Verdenės“ 

progimnazija,  

 „Varpelio“ m.-d. 

Sausis–

gruodis 

Pedagogų susirinkime 

10.1.2. Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ 

pedagogų metodinė diena 

„Vaiko socialinis 

ugdymas(is) ir emocinės 

aplinkos kūrimas įvairioje 

ugdomojoje veikloje 

 

L.-d. „Obelėlė“,  

l.-d. „Giliukas“ 

Sausis Pedagogų susirinkime 

10.1.3. Respublikinis ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, jų tėvų, mokytojų 

prokejtas „Pasitinkame 

sugrįžtančius paukščius“ 

L.-d. „Obelėlė“,  

l.-d. „Giliukas“, 

l.-d. „Atžalynas, 

Kupiškio vaikų 

lopšelis-darželis 

„Obelėlė“, Šilutės 

raj. Juknaičių 

pagrindinės 

mokyklos 

ikimokyklinio 

ugdymo skyrius 

 

Kovas Pedagogų susirinkime 

10.1.4. Klaipėdos l.-d. „Obelėlė“ 

pedagogų metodinė diena: 

atvira veikla „Keliaujam 

tyrinėjimo takeliu“, 

pranešimas „Darnaus 

bendravimo metodai ir 

poveikis (pagalba) vaikui“ 

L.-d. „Obelėlė“,  

l.-d. „Giliukas“ 

Gegužė Pedagogų susirinkime 

10.1.5. Poezijos šventė „Te Lietuvą 

papuoš skambus vaiko 

žodis“ 

L.-d. „Obelėlė“,  

l.-d. „Giliukas“, 

l.-d. „Atžalynas, 

l.-d. „Svirpliukas“, 

„Varpelio“ m.-d.  

Gegužė Pedagogų susirinkime 

10.1.6. Piešinių paroda „Rudens 

grožybės“ 

L.-d. „Obelėlė“, 

l.-d. „Giliukas“ 

Rugsėjis–

spalis 

Pedagogų susirinkime 

10.1.7. Kūrybinė darbuotojų 

popietė-metodinė diena 

„Kūrybinės idėjos ir meninė 

saviraiška“ 

L.-d. „Obelėlė“,  

l.-d. „Giliukas“, 

l.-d. „Atžalynas, 

l.-d. „Svirpliukas“, 

„Varpelio“ m.-d. 

Spalis–

lapkritis 

Pedagogų susirinkime 
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10.1.8. Šeimų kūrybinių darbų – 

žibintų paroda „Tą gūdų 

vakarą“ 

L.-d. „Obelėlė“, 

l.-d. „Giliukas“ 

Lapkritis Pedagogų susirinkime 

10.2. Su mokyklomis: 

 Klaipėdos Juozo Karoso 

vaikų muzikos mokykla, 

„Verdenės” progimnazija 

S. Iljina Pagal planą Pedagogų susirinkime 

10.2.1. Renginys „Verdenės“ 

progimnazijoje, skirtas 

Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai  „Piešiu 

Lietuvą“ 

S. Iljina, 

J. Žemaičiūnienė, 

„Verdenės“ 

progimnazija 

Kovas Pedagogų susirinkime 

10.3. Su Klaipėdos apskrities  

I. Simonaitytės bibliotekos 

vaikų skyriumi 

S. Iljina Pagal planą Pedagogų susirinkime 

10.4. Edukacinis: 

su mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis 

(KPŠKC, KU SHMF TSI) 

A. Vainiutė, 

S. Iljina 

 

Pagal planą Mokytojų tarybos 

posėdyje,  metodinės 

tarybos posėdyje 

10.5. Institucinis:  

su Klaipėdos pedagogine ir 

psichologine tarnyba, Vaiko 

teisių apsaugos tarnyba, 

Klaipėdos miesto 

visuomenės sveikatos biuru 

A. Vainiutė 

 

Pagal poreikį Mokytojų tarybos 

posėdyje,  metodinės 

tarybos posėdyje 

11. Bendradarbiavimas su šeima 

11.1. Grupių tėvų susirinkimai A. Vainiutė, 

S. Iljina, 

grupių pedagogai 

Pagal planą Pedagogų susirinkime 

11.2. Bendri tėvų susirinkimai A. Vainiutė Pagal planą Pedagogų susirinkime 

11.3. Kvalifikuotos pagalbos 

teikimas ugdytinių šeimoms  

A. Vainiutė, 

S. Iljina                        

Pagal poreikį Pedagogų susirinkime 

11.4. Informacijos tėvams 

pateikimas tėvų stenduose ir 

internetinėje erdvėje 

A. Vainiutė, 

S. Iljina, 

grupių pedagogai 

Nuolat  Metodinės tarybos  

posėdyje 

11.5. Tėvų aktyvų posėdžiai A. Vainiutė Pagal poreikį Įstaigos taryboje 

12. Žalingų įpročių prevencija 

12.1. Bendradarbiavimas su 

Vaikų teisių tarnyba, 

Visuomenės sveikatos 

biuru, Klaipėdos PPT 

Atsakingi  

darbuotojai 

Pagal poreikį Metodinės tarybos 

posėdyje 

12.2. Edukacinių valandėlių 

organizavimas 

Grupių pedagogai, 

N. Pakalniškienė 

Pagal planą Metodinės tarybos 

posėdyje 

12.2.1. Užsiėmimas „Linksmi 

dantukai” 

N. Pakalniškienė Vasaris Pedagogų susirinkime 

12.2.2. Užsiėmimas „Meškiukas 

Lepečkiukas ir vaistai” 

N. Pakalniškienė Lapkritis Pedagogų susirinkime 

 

12.3. 

Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programos 

S. Iljina, 

N. Pakalniškienė 

Pagal  planą Metodinės tarybos 

posėdyje 
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įgyvendinimas  

12.3.1. Stendas „Rūkymo žala 

sveikatai” 

Spalis N. Pakalniš-

kienė 

Pedagogų susirinkime 

13. Vaikų sveikatos saugojimas ir stiprinimas 

13.1. Ugdytinių sveikatos 

priežiūros vykdymas 

A. Vainiutė, 

N. Pakalniškienė 

Nuolat Direkciniame posėdyje 

13.2. Pirmosios pagalbos 

suteikimas susirgusiems 

vaikams 

A. Vainiutė, 

N. Pakalniškienė 

Nuolat Direkciniame posėdyje 

13.3. Prevencinių priemonių 

taikymas infekciniams 

susirgimams mažinti 

A. Vainiutė, 

N. Pakalniškienė 

Nuolat Direkciniame posėdyje 

13.4. Saugios ir sveikos 

ugdymo(si) aplinkos 

atnaujinimas 

A. Vainiutė, 

S. Iljina, 

A. Abromas 

Nuolat Pedagogų susirinkime 

13.5. Teikti metodinę pagalbą   

tėvams, kurių vaikų vaikai 

turi komunikacinių ir elge-

sio sutrikimų 

S. Iljina, 

A. Žukauskienė 

 

 Pagal 

poreikį 

Pedagogų susirinkime 

13.6. Sveikos gyvensenos ir fizi-

nio aktyvumo kūrybinės 

grupės veiklos vykdymas 

S. Iljina, 

sveikos gyvensenos 

ir fizinio aktyvumo     

kūrybinė grupė 

Pagal planą Pedagogų susirinkime 

13.7. Smurto prevencija Įstaigos 

bendruomenė 

Nuolat Pedagogų susirinkime 

13.8. Sveikatinimo renginių organizavimas: 

13.8.1. Rytmetinių mankštų organi-

zavimas lauke 

Sveikos 

gyvensenos ir 

fizinio aktyvumo     

kūrybinė grupė 

Gegužė, spa-

lis 

Pedagogų susirinkime 

13.8.2. Sveikatingumo diena. 

Turistinis žygis į Girulių 

pajūrį 

S. Iljina, 

vyresniųjų grupių 

pedagogai 

Rugsėjis Pedagogų susirinkime 

14. Vaikų maitinimo organizavimas 

14.1. Vaikų kultūrinių-higieninių 

įgūdžių formavimas 

S. Iljina 

N. Pakalniškienė, 

grupių pedagogai 

Nuolat Pedagogų susirinkime 

14.2. Tiekiamų maisto produktų 

kokybės užtikrinimas, 

patiekalų patiekimo, 

porcijavimo kontrolė 

N. Pakalniškienė, 

G. Meiduvienė 

 

 Nuolat Įstaigos tarybos 

posėdyje 

14.3. Dalyvavimas ES 

programose  ,,Pienas 

vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose“  

A. Vainiutė, 

A. Abromas 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos    

posėdyje 

15. Materialinės bazės gerinimas 

15.1. Ugdymo priemonių, 

metodinės literatūros, žaislų 

įsigijimas 

A. Abromas, 

S. Iljina 

Pagal poreikį Pedagogų susirinkime 

15.2. IKT priemonių įsigijimas A. A. Vainiutė, Pagal poreikį Įstaigos tarybos          
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A. A. Abromas 

 

posėdyje 

15.3. Lauko inventoriaus 

atnaujinimas, saugios 

dangos įsigijimas  

A. Abromas, 

S. Iljina 

Pagal poreikį Įstaigos tarybos          

posėdyje 

15.4. Minkšto inventoriaus 

atnaujinimas 

B. A. Abromas, 

R. Norkina 

Pagal poreikį Įstaigos tarybos          

posėdyje 

15.5. Vidaus ir išorės edukacinių 

erdvių atnaujinimas 

B. A. Vainiutė, 

darbo grupė 

Pagal poreikį Įstaigos tarybos          

posėdyje 

15.6. Kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų šalinimas 

C. A. Vainiutė, 

C. A. Abromas 

D.  

Nuolat Įstaigos tarybos          

posėdyje 

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

 

16. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai: 

16.1. įstaigos taryba 

Eil. 

nr. 

Posėdžių temos Atsakingas asmuo Data 

1. 1. 2021 m. iškeltų tobulintinų sričių gerinimo 

analizė, sprendimo būdai. 

2. Įstaigos tarybos veiklos plano rengimas 2021 

metams. 

3. Nepanaudotų spec. lėšų likučio panaudoji-

mas. 

4. Perspektyvinio mokytojų ir pagalbos moki-

niui specialistų atestacijos 2021–2023 m. pro-

gramos suderinimas. 

5. Pritarimas tarptautiniams, respublikiniams 

įstaigoje vykdomiems projektams. 

6. Įstaigos darbuotojų jubiliejų minėjimo orga-

nizavimas 

Violeta Jocienė 

 

I ketvirtis 

2. 1. Pasirengimas darbui vasarą 

 

Violeta Jocienė 

 

II ketvirtis 

3. 1. 2022–2024 metų įstaigos strateginio plano ir 

įstaigos 2022 m. veiklos plano derinimas.  

3. SB, mokymo lėšų, spec. lėšų panaudojimo 

analizė 

Violeta Jocienė IV ketvirtis 

 

16.2.  mokytojų taryba 

Eil. 

Nr. 
Posėdžių temos 

Atsakingas 

asmuo Data 

1. 1. 2020 m. veiklos plano ataskaita. 

2. 2020 m. mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, 

2021 m. poreikio svarstymas. 

3. 2020 m. kūrybinių grupių veiklos aptarimas, 

2021 m. veiklos pristatymas. 

4. 2021 m. Įstaigos veiklos plano pristatymas. 
5. Pedagogų parengtų vaizdinių priemonių 

aprobavimas 

A. Vainiutė 

 

Sausis 
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2. 1. Įstaigos veiklos priežiūros rezultatų aptarimas. 

2. 2021–2022 m. m. grupių komplektavimas ir 

pedagogų darbo krūvio numatymas. 
3. Pedagogų parengtų vaizdinių priemonių 

aprobavimas 

A. Vainiutė 

 

Gegužė 

3. 1. „Plačiojo” vidaus audito organizavimas ir 

rezultatų aptarimas. 
2. Metinės veiklos programos 2022 m. projekto 

svarstymas. 

3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2022–

2024 metų atestacijos programos svarstymas. 

4. Pedagogų parengtų vaizdinių priemonių 

aprobavimas 

 

A. Vainiutė 

 

Gruodis 

    

        16.3. Vaiko gerovės komisija 

Eil. 

Nr. 
Tema Data 

 

Atsakingas 

 

 

Dalyvauja 

Organizacinis metodinis darbas 

1. 

 

Sudaryti VGK veiklos planą 2021 

metams ir posėdžių grafiką 

Sausis VGK 

pirmininkas 

VGK nariai 

 

2. Vaikų, lankiusių logopedines pratybas, 

pokyčių apžvalga 

Sausis VGK 

pirmininkas, 

logopedas 

VGK nariai 

 

3. Dalyvauti emocinės paramos tarnybos  

„Vaikų linija“ inicijuojamoje „Veiksmo 

savaitėje BE   PATYČIŲ 2021” 

 

Kovas VGK 

pirmininkas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

VGK nariai 

 

 

4. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, sąrašas, 

logopedinių pratybų tvarkaraštis 

 

Rugsėjis 

 

VGK 

pirmininkas, 

logopedas 

VGK nariai 

 

 

5. Organizuoti sveikatingumo dieną Rugsėjis, 

spalis 

VGK 

pirmininkas, 

pedagogai 

VGK nariai 

 

 

6. Dalyvauti akcijoje „Tolerancijos diena” Lapkritis 

 

 

VGK 

pirmininkas, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

VGK nariai 

 

 

7. 

 

Tęsti tarptautinių programų „Zipio 

draugai” ir „Kimochis” vykdymą 

Nuolat VGK nariai, 

mokytojai 

VGK nariai 

8. Įgyvendinti respublikinio projekto 

„Sveikatiada” inicijuotas sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo veiklas 

Nuolat VGK 

pirmininkas, 

pedagogai 

VGK nariai 

 

9. Organizuoti saugaus eismo prevencijos 

valandėles, žiūrėti ir aptarti filmą 

„Policijos bičiulio Amsio patarimai”  

Pagal 

poreikį 

 

VGK 

pirmininkas,  

visuomenės 

sveikatos biuro 

VGK nariai 
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specialistas  

Bendradarbiavimas su pedagogais, tėvais, kitomis institucijomis 

1. 

 

Konsultuoti tėvus (globėjus) ir 

pedagogus 

Nuolat 

 

VGK 

pirmininkas, 

logopedas 

VGK nariai 

 

2. Bendradarbiauti su  Klaipėdos PPT, 

Vaikų teisių tarnyba, visuomenės 

sveikatos biuru 

 

Nuolat VGK nariai VGK nariai 

3. Aptarti specialiųjų (kalbos) poreikių 

turinčių vaikų pasiekimus ir nesėkmes 

su pedagogais ir tėvais 

Nuolat VGK 

pirmininkas, 

logopedas 

VGK nariai 

 

4.  Prireikus siūlyti vaiko specialiuosius 

(kalbos) ugdymo(si) poreikius įvertinti 

PPT  

Pagal 

poreikį 

VGK 

pirmininkas, 

logopedas 

VGK nariai 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

1. 

 

 

Lankyti seminarus ir kursus pagal PPT, 

PŠKC, KU SHMF TSI programas 

probleminių situacijų valdymo 

klausimais 

Nuolat VGK 

pirmininkas, 

VGK nariai 

VGK nariai 

 

16.4. metodinė taryba 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo Vykdymo 

terminai 

1. Metodinės tarybos 2021 metų veiklos plano 

sudarymas, kūrybinių grupių veiklos efekty-

vinimas. Projektinė veikla ir jos organizavi-

mas 

Stasė Iljina 

 

I ketvirtyje 

2. Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos pla-

navimas. IKT ir kitų metodų darna ugdant 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikus 

Stasė Iljina 

 

II ketvirtyje 

3. Įstaigos bendruomenės narių mokymasis 

bendradarbiaujant, skleidžiant pedagogų po-

zityviąją patirtį jauniems specialistams 

Stasė Iljina 

 

III ketvirtyje 

 

4. Pedagogų kvalifikacija, kompetencijos ir 

profesionalumas – viena iš priemonių sie-

kiant gerinti ugdymo(si) procesą 

Stasė Iljina 

 

IV ketvirtyje 

 

5.  Pedagogų metodinės tarybos švietėjiškų va-

landėlių organizavimas 
Stasė Iljina 

 

Kiekvieno 

mėnesio I savaitę 

 

LAUKIAMAS REZULTATAS 

 

17. Analizuojant Įstaigos veiklą, pedagogų veiklą ir savianalizę, efektyviai 

bendradarbiaujant su tėvais, bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai Įstaigos veikloje: 

17.1. sukurtos ar atnaujintos ugdymo Įstaigos pažintinės erdvės lauke, atnaujintos Įstaigos 

vidinės erdvės; 

17.2. kryptingas grupių pedagogų ir specialistų bendradarbiavimas nustatant vaikų 

ugdymosi poreikius ir teikiant pagalbą; 



22 

 

17.3. šeima sistemingai informuojama apie vaiko ugdymosi pažangą, kylančius sunkumus 

ir, esant poreikiui, įtraukiama į jų sprendimą; 

17.4. įgyvendinamas įvairių gebėjimų vaikų ugdymo kompetencijų lavinimas ir 

pasiruošimas mokyklai; 

17.5. pedagogų metodinės veiklos sklaida ir kvalifikacijos kėlimas suteikia galimybę 

geresniam vaikų ugdymui(si); 

17.6. Įstaigos patalpos, koridoriaus erdvės pritaikytos ugdymui(si), aplinka dinamiška, sti-

muliuojanti mąstymą, kūrybiškumą; 

17.7. sudarius sąlygas vaikams ugdytis įvairiose edukacinėse erdvėse, dalyvauti įvairiuose 

renginiuose, ugdysis tautinė savimonė, plėtosis jų žinios apie pilietiškumą, lengviau vaikai 

socializuosis;  

17.8. užtikrinta paslaugų teikimo kokybė ir prieinamumas, užtikrintas vaikų saugumas. 

 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

18. Planui įgyvendinti bus skiriama iš savivaldybės biudžeto: ugdymo aplinkos užtikrinimas 

– 360800,00 Eur, specialiosios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti  - 217400,00 Eur, 

įmokos už išlaikymą įstaigoje 62100,00 Eur, įmokos už patalpų nuomą – 600,00 Eur.  

 

                  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ūkio reikalų 

tvarkytojas, priežiūrą vykdys direktorius. 

20. Už Plano vykdymą bus atsiskaitoma Įstaigos savivaldos institucijoms, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybai  ar jos įgaliotai institucijai. 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 


