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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama vaiko pažangos ir pasiekimų 

vertinimo efektyvinimo, diegiant informacines komunikacines technologijas ugdymo procese. 

Išsikelti 2 metinės veiklos tikslai: tobulinti vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą ir 

aktyviai diegti informacines komunikacines 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 2018 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. Sėkmingai įgyvendinama 

atnaujinta lopšelio-darželio ,,Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa, neformaliojo (papildomo) 

vaikų švietimo kryptingo meninio (dailės), sveikos gyvensenos ugdymo programos. Parengta 

neformaliojo (papildomo)  meninio (vaidybos) ugdymo programa. Įstaigoje sistemingai ir 

nuosekliai vykdyta švietimo stebėsenos rodiklių analizė ir pedagoginė stebėsena. Užpildytos ir 

pristatytos kuruojantiems specialistams švietimo stebėsenos rodiklių lentelės. 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. 

2018 metais ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 161 ugdytiniui. Veikė 3 

ankstyvojo ir 6 ikimokyklinio amžiaus. Lopšelyje-darželyje užtikrintas švietimo paslaugų 

prieinamumas: teikta informacinė, sveikatos priežiūros, specialioji pedagoginė, psichologinė, 

socialinė pagalba vaikui, šeimai. Nuo 2018 metų rugsėjo įstaigoje dirba psichologas. 17 vaikų 

šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo paslaugas lengvata, yra 1 socialiai remtinas 

vaikas. Mokslo metų pradžioje kalbos ir komunikacijos sutrikimai nustatyti 30 vaikams, iš jų – 

kalba ištaisyta 4 vaikams, 24 vaikams sutrikimas pašalintas dalinai. 3 ugdytiniai buvo nukreipti į 

PPT tarnybą. 

 Siekiant turiningo vaiko gyvenimo ikimokyklinio ugdymo grupėje, užtikrinant gerus 

vaiko pasiekimus įvairiose ugdymosi srityse ir jo galias atitinkančią optimalią pažangą įstaigoje 

susitarta, kokių ugdymosi rezultatų norime ir galime pasiekti. Todėl buvo tobulinama vaiko 

pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema. Pedagogai į ikimokyklinį ugdymą žvelgė iš vaiko 

perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, 

orientuotasi į vaiko vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuminį ugdymą. Vaiko 

pasiekimų ir pažangos refleksija gerino vaiko ugdymosi kokybę. Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas fiksuotas elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“, įstaigos pedagogai dalijosi 

informacinių technologijų naudojimo ugdymo procese patirtimi. 

 2018 metais sėkmingai įgyvendinama atnaujinta Klaipėdos lopšelio-darželio 

„Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa. Programoje 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“, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo 

programa „Vokiečių kalba su Hans Hase“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ neformaliojo 

vaikų švietimo sveikos gyvensenos ir kryptingo meninio (dailės) ugdymo  programos.   



Vaikai, vadovaujami mokytojų, dalyvavo 9  miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

konkursuose, renginiuose:  Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – čiui paminėti ,,Praeitis augina ateitį: 

vedu tave per gimtą žemę“ (Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras); miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų koncerte ,,Vabalų miestas“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo 

dienai paminėti (lopšelis-darželis ,,Giliukas“, Girulių biblioteka); renginyje ,,Sklandžiai skambanti 

kalba“, tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti (Lietuvos aklųjų biblioteka); piešinių parodoje 

„Nupieškime valstybės atkūrimo šimtmetį pasitinkančią Klaipėdą“ (Klaipėdos miesto savivaldybės 

taryba, Lietuvos Respublikos seimas); kūrybinių darbų parodoje ,,Paukšteliai parskrido, sučiulbo 

linksmai“ (Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Žuvėdra“); vokiečių kalbos dienose ,,O kaip vokiškai“; 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių parodoje ,,Mano piešinyje gyvena Lietuva. Kalėdinis 

sapnas“ (Klaipėdos vaikų ligoninė); parodoje ,,Mano prakartėlė“ (P. Domšaičio galerija). 

Lopšelio-darželio ,,Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo  5 

respublikiniuose renginiuose ir  projektuose: kūrybiniame projekte ,,Mano mylimiausias gyvūnėlis-

šuniukas“ (Jonavos mokykla-darzelis ,,Bitutė“); ikimokyklinio ugdymo projekte ,,Dainuoju 

gimtinei“ (lopšelis-darželis ,,Puriena“); Martina Schwarz projekte ,,Vokiečių kalba su Hans Hase 

priešmokyklinėse/pirmose klasėse“ koncerte Klaipėdos kultūros fabrike;  ,,Deutsch mit Hans Hase“ 

Klaipėdos miesto darželių eglutėje I. Simonaitytės bibliotekos kiemelyje; ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų idėjų mugėje ,,Žaidžiu ir mokausi“ (Šiaulių 

lopšeliai-darželiai ,,Žiogelis ir ,,Eglutė“) 

Įstaigos ugdytiniai savo kūrybos darbus pristatė 5 respublikinėse ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų darbų parodose: ,,Mano dovanėlė – šventei tėviškėlės“ 

(Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Nykštukas); ,,100 gražiausių žodžių Lietuvai“ (Šilutės rajono 

Švietimo pagalbos tarnyba); ,,Paukščiai, paukšteliai,paukštužėliai“ (Vilniaus lopšelis-darželis 

,,Spygliukas); ,,Margi rudens sparnai“ (Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pušaitė“); dainos ir šokio 

konkurse ,,Šoku aš, dainuoji tu, mes su Lietuva kartu“ (Palangos lopšelis-darželis ,,Žilvinas). Du 

,,Kodėlčiukų“ ir ,,Linksmučių“ grupių ugdytiniai dalyvavo tarptautinėse kūrybinių darbų parodose 

ir buvo pažymėti diplomais: ,,Pučiu ir kuriu“, skirtoje Europos logopedų dienai paminėti (Vilniaus 

miesto specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis būrelis; lopšeliai –darželiai ,,Pelenė“ ir 

,,Saulutė“) ir ,,Juosta mamai 2018“ (Kauno menų darželis ,,Etiudas). 

Puoselėjant įstaigos tradicijas ir kultūrą, siekiant tenkinti vaikų saviraiškos poreikius įstaigoje  

renginių organizavimo kūrybinė grupė kartu su įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytojomis 

organizavo 14 tradicinių ir netradicinių renginių: atsisveikinimo su eglute Trijų Karalių šventę (E. 

Kusienė, S. Savickienė); žiemos sporto šventę ,,Nykštukai sniege“ (V. Jurevičienė); šventinį renginį 

,,Šimtarašte juosta Lietuvą apjuosim“ (S. Savickienė); eilėraščių konkursą ,,Įpink žodį į juostą“ (D. 

Mikalauskienė); velykų rytmetiį ,,Pilni krepšiai margučių” (A.  Derkintytė) ; šventinį rytmetį 

,,Žiogelio koncertas“ (A.Glotovienė); šeimos ir  išleistuvių šventę ,,Plaštakės diena“ (I. Zakarienė, I. 

Alvinskaitė); Užgavėnių šventę ,,Šoksim trypsim – žiemą išvarysim“ (B. Antanavičienė); rudens 

vakarojimus (E. Kusienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos); ,,Kelionę į knygelių šalį (D. 

Mikalauskienė); ,, Mankštiadą“ (S. Savickienė) ,,Bitutės”  gimtadienį (G. Žitkuvienė). Šv. Martyno 

šventę ,,Žibintų eisena prie Jono kalnelio” (I. Alvinskaitė); Kalėdinius renginius ,,Kalėdų senelis 

pas vaikučius” ( E. Kusienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos). 

Ugdytinių tėvai buvo nuolat įtraukiami į  įstaigos veiklą: dalyvavo 7  bendrose 

kūrybinių darbų parodose: ,,Dovanėlių pusnys“, ,,Kalėdinis nykštukų pasaulis“, ,, Lietuva – Tėvyne 

mano“. ,,Keliaujame po Lietuvą“ (šeimų nuotraukos), ,,Velykinis kiaušinis“, ,,Žaliosios palangės 

augalai“, ,,Mano baltas Kalėdinis žaisliukas“. Kartu organizuotos 4 ekskursijos: į Linksmojo 

lagamino studiją ,,Indėnės kelionė po pasakų šalį“, į KU įrenginį ,,Tarptautinė žmonių su negalia 

supratimo diena“, į vaikų laisvalaikio centrą ,,Susitikimas su Kalėdų seneliu“, į P. Domšaičio 

paveikslų galeriją, išvyka prie jūros. 

 Ikimokyklinio ugdymo mokytojos ir ugdytiniai dalyvavo 6 akcijose: ,,Atmintis gyva, 

nes liudija”, skirta paminėti  sausio 13-ąją laisvės gynėjų dieną, ,,Aš bėgu- 2018”, Papuoškim 

medelį Lietuvos vėliavos spalvos juostelėmis”, ,,Žiedų žiedeliai puošia darželį”, ,,Padėkime 



knygelėms”, ,,Papuoškime 100 kalėdinių eglučių miesto širdyje”. ,,Gudručių“ gr. vaikai kartu su 

pedagoge S. Savickiene dalyvavo VLAC iniciatyvoje ,,Švarių rankelių šokis 2018”. 

  Pedagogai vykdydami projektus grupėse, praturtino ugdymo procesą įvairiais 

renginiais ir veiklomis, įtraukė tėvus į aktyvią kūrybinę veiklą. Buvo įgyvendinti 11 grupių 

projektų: prevencinis projektas „Žaidimai moko“, taisyklingos laikysenos projektas ,,Nebūk 

kreivas” pažintiniai ,,Žalia pėda, ,,Veriame šermukšnio karolius“, socialinis ,,Kaip jaučiuosi, taip ir 

elgiuosi“, sveikatinimo ,,Mokomės sveikai maitintis“,  ,,Sveikatiada“ ,,Mano taisyklinga ir graži 

laikysena”, ,,Švarūs dantukai – sveiki dantukai“,  loginio mąstymo ,,Spalvos ir spalviukai. Visi 

darželio ugdytiniai dalyvavo projekte ,,Šimtarašte juosta Lietuvą apjuosim“, skirtame Lietuvos 

atkūrimo šimtmečiui  paminėti. Ugdomąją aplinką praturtinome vaizdinėmis priemonės, grupės 

papildytos naujais veiklos kampeliais. Visi ugdytiniai turi galimybę lavinti dailės, muzikos, šokio 

gebėjimus.  
Įstaigoje organizuotos 6 teminės savaitės: ,,Būki atsargus būsi sveikas ir saugus“, veiksmo  

savaitė be patyčių ,,Aš draugauju“, ,,Pasirink ir judėk“ Europos judumo savaitė, kalbos savaitė, 

ekologinė savaitė, ,,Su Gimtadieniu,  Bitute“. 

Įstaigos ugdytiniai kartu su socialiniais partneriais dalyvavo koncerte ,,Vabalų 

miestas“, ,,Dainuoju Gimtinei“, žibintų šventėje Šv. Martyno dieną. Informacija apie lopšelio-

darželio veiklą nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje (www.bitutedarzelis.lt), veikia facebook 

puslapis. 

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.  

Lopšelio-darželio bendruomenė yra nuolat besimokanti, tobulinanti savo profesinę 

kvalifikaciją bendruomenė. Įstaigoje  dirba  kompetentingi darbuotojai: 1 ekspertas, 6 metodininkai, 

6 vyresnieji auklėtojai. Kvalifikacijos kursuose, seminaruose bei nuotoliniuose kursuose 

pedagogas.lt visi pedagogai išklausė 757 val. 2018 metais atestuotas logopedas  metodininko 

kvalifikacijai. 

Įgyvendinta kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Ikimokyklinuko socialinių gebėjimų raiška 

ir ugdymo gairės“ ( 3d. 18 akad.val. A. Milvydienė). Parengti 4 pranešimai įstaigos  pedagogams: 

,,Vaiko socialinė kompetencija kaip pagrindinė sėkmingos  socializacijos prielaida ir jos ugdymo 

gairės“ (A. Milvydienė), ,,Kaip ugdyti gebėjimą laikytis susitarimų, taisyklių?“ (A.Glotovienė), 

,,Emocijų suvokimas ir raiška lopšelio grupėje” (G. Žitkuvienė), ,,Socialinės srities vaikų pasiekimų 

vertinimas“ (V.Čėsnaitė). Parodytos 3 atviros veiklos: ,,Miško gėrybės“ (J. Voronova, D. 

Mikalauskienė), ,,Įpink žodį į juostą“ (D. Mikalauskienė, I. Zakarienė), ,,Rudenėlis sveikina Bitutę“ 

(R. Alseikienė, E. Kusienė). Pedagogai  ugdomojoje veikloje naudojo kompiuterius, interaktyvias 

grindis, planšetę, ekskursijas, kartu su ugdytiniais eksperimentavo, atliko įvairius bandymus. 

Praktikoje sėkmingai  taikytas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Planavimas ir vaikų 

vertinimas atliekamas elektroniniame dienyne ,,Mūsų darželis“. 

Įstaigoje veikiančios savivaldos institucijos iniciavo organizacijos kaitos procesus, telkė 

bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, analizavo ugdymo procesus: buvo organizuoti 5 

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

kartus.  

Įstaigoje atsakingai atliktas vidaus įsivertinimas. 2018 m. kovo-gegužės mėnesiais 

vykdytas ,,giluminis“ auditas, kurį atliko VAK grupė. Pasirinktas pagalbinis rodiklis 3.1.1. Vaiko 

daromos pažangos vertinimo sistema. Buvo pasirinkti vertinimo šaltiniai: pedagogų apklausa, 

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

vertinimo aprašai. Išvadose teigiama, kad lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ sukurta ir veikia vaikų 

daromos pažangos vertinimo sistema. Ji aptarta metodiniame susirinkime ir jai pritarė mokytojų 

taryba. Pasiekimų ir 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 

http://www.bitutedarzelis.lt/


bei galimybėms. VAK grupės išvadose pažymimos tobulintinos sritys: pedagogų kompetencija 

vaikų pasiekimų vertinimo klausimais ir siekimas aktyvesnio bendradarbiavimo tarp ugdytojų.  

2018 metų lapkričio mėnesį atliktas platusis vidaus auditas. Geriausiai pedagogų 

įvertinti šie rodikliai: aplinkos svetingumas, saugumas, estetika, įvaizdžio  kūrimo kultūra, 

ugdymo(si) aplinkos, priemonių atitiktis vaikų amžiui, poreikiams bei interesams,  ugdomosios 

veiklos tikslingumas, veiksmingumas ir kūrybiškumas, sistemingumas, vaiko teisių garantavimas 

mokykloje, lėšų vadyba. Silpniau vertintos sritys: mokyklos (IUM) bendruomenės narių 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė, pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, 

įsivertinimo procesas, įsivertinimo rezultatų naudojimas. Giluminiam auditui pasirinktas rodiklis 

4.2.5. pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams. Veiklos įsivertinimo rezultatai buvo 

panaudoti pažangiems įstaigos kultūros pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2019 metų 

įstaigos veiklos planą. 

2018 metais materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su bendruomene. Panaudojant valstybės, savivaldybės lėšas  darželis atliko 

virtuvės remontą (4,2 tūkst. Eur),  atsinaujino virtuvės įrangą ir įsigijo indų (6,8 tūkst. Eur), įrengė 

pirminio daržovių paruošimo patalpą (0,7 tūkst.), suremontavo 2 grupių miegamojo patalpos, atliko 

kabinetų remontą (1,1 tūkst. Eur), vamzdynų remontą (1,5 tūkst. Eur). Įsigyta žoliapjovė, dulkių 

siurbliai, termosai (0,6 tūkst. Eur), lovytės (2,0 tūkst. Eur). Vaikų ugdymui ir kūrybiškumui lavinti 

edukacinės erdvės papildytos žaislais, teatro priemonėmis, edukacinėmis sienelėmis (3,7 tūkst. 

Eur). Darželio kieme įrengta nauja daugiafunkcinė vaikų žaidimų aikštelė (3,8 tūkst. Eur.) 

Panaudojant paramos lėšas įsigyta  kaučiuko granulių plokščių danga, suoliukai, pavėsinės, lauko 

žaidimų inventorius (4,5 tūkst. Eur). 

 

2018 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

Mokyklos aplinka saugi, estetiška, funkcionali, 

atliepianti bendruomenės poreikius.  

Veiksmingai įgyvendinamos neformaliojo vaikų 

švietimo sveikos gyvensenos ir meninio ugdymo 

(dailės ir vaidybos) programos.  

Tikslingai naudojami įstaigai skirti asignavimai. 

Kryptingai tobulinama pedagogų kvalifikacija. 

Sėkmingai diegiamos informacinės 

komunikacinės technologijos. 

Nepakankamos savivaldos institucijų ir 

kūrybinių grupių iniciatyvos.  

Neišnaudotos ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų  partnerystės galimybės. 

Nepakankamai geras socialinio emocinio 

ugdymo nuostatų buvimas. 

Nepakankamai saugi lauko aikštelių aplinka. 

Trūksta modernių edukacinių priemonių 

Galimybės Grėsmės 

Bendruomenės narių dalyvavimas mokyklos  

įstaigos įsivertinimo ir sprendimų dėl mokyklos 

valdymo priėmime. 

Pedagogų įsitraukimas į tarptautinių projektų 

rengimą ir įgyvendinimą 

Socialinių partnerių organizuojama papildoma 

veikla. 

Dalyvavimas ES struktūrinių fondų paramos 

programose, projektuose. 

Įstaigos asignavimų didinimas  

Didėjanti emigracija. 

Socialinės diferenciacijos ryškėjimas 

visuomenėje.  

Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių, skaičius.  

Nuolat kintanti įstatyminė bazė 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos planas 2019 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. 



Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos planas 2019 metams, parengtas atsižvelgus į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

2019 metų veiklos prioritetus, 2013–2020 m. strateginio plėtros plano koncepciją, Klaipėdos 

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

„Bitutė“ 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdymo 

programą. 

2019 metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ administracija, 

pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos plane 2019 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, informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT, Rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“  

            2019 m. veiklos plano 

                 2 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“  

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1 2 3 4 5 

1. Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas 

1.1. tikslingas asignavimų paskirstymas 

ir panaudojimas edukacinių aplinkų 

atnaujinimui, kūrimui  

A. Milvydienė 

 

kartą per 

ketvirtį 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.2. ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

įsigijimas, vidaus patalpų remonto 

darbų organizavimas 

A. Milvydienė, 

S. Račkuvienė 

2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

1.3. viešųjų pirkimų organizavimas A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė 

S. Račkuvienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos, 

VP komisijos 

posėdžiuose 

1.4. pareigybės aprašymų pakeitimai A.Milvydienė gruodis įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.5. įstaigos veiklą reglamentuojančių 

tvarkų parengimas 

A.Milvydienė pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.6. atlyginimo už maitinimo paslaugą  

lengvatų taikymo apskaitos 

kontrolė  

A. Milvydienė, 

I. Aleknienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.7. vaikų maitinimo organizavimas,  

maitinimosi kokybės pagal 

RVASVT sistemą nustatymas 

A. Milvydienė 

S. Račkuvienė 

pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.8. metinio 2019 metų veiklos plano 

parengimas 

A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė, 

darbo grupė 

sausis įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.9. lopšelio-darželio ,,Bitutė“ 

ikimokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimas 

A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė 

darbo grupė 

2018 m. mokytojų 

tarybos posėdyje 

1.10. tarifikacijos, etatų sąrašų 

pateikimas, patvirtinimas 

A. Milvydienė rugsėjis, 

gruodis 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.11. neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo programų įgyvendinimas 

A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė 

2019 m. 

 

mokytojų 

tarybos posėdyje 

1.12. švietimo stebėsenos vykdymas A. Milvydienė 

 

pagal 

numatytus 

terminus 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

1.13. kūrybinių darbo grupių veiklos 

organizavimas 

A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė 

pagal veiklos 

planą 

įstaigos  ir 

metodinės 

tarybų 

posėdžiuose 

1.14. pedagogų  atestacijos vykdymas A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė 

pagal 

perspektyvinę 

programą 

mokytojų 

atestacinės 

komisijos 

posėdžiuose 



1 2 3 4 5 

2. Ugdymo proceso organizavimas 

2.1. Atvirų veiklų organizavimas V. Čėsnaitė pagal 

numatytus 

terminus 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.1.1. atvira veikla ,,Verkia duonelė 

tinginio valgoma 

A.Derkintytė vasaris metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.1.2. atvira veikla ,,Aš turiu dvi 

rankytes“ 

J. Jusupova kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.1.3. atvira veikla ,,Kalbėkime gražiai ir 

taisyklingai 

D. Mikalauskienė gegužė metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.1.4. atvira veikla ,,Smagurių mugė“ D. Kontrimė 

 

spalis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.1.5. atvira veikla ,,Aš žaliasis agurkėlis“ J. Jusupova spalis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.1.6. atvira veikla ,,Linksmosios 

pėdutės“ 

I.Zakarienė, 

I.Alvinskaitė, 

lapkritis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.1.7. atvira veikla ,,Kalėdinis žaisliukas“ J. Jusupova lapkritis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių projektų 

įgyvendinimas 

V. Čėsnaitė pagal 

planus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose, 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.2.1. kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos 

ugdymo projektas ,,Kalbėkime 

gražiai ir taisyklingai“ 

D. Mikalauskienė 2019 m.  mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.2.2. sportinis projektas ,,Mažųjų 

olimpinės žaidynės“ RIUKPA 

S. Savickienė, 

D. Gulbinienė, 

A. Glotovienė, 

J. Voronova 

2019 m. 

vasaris, 

kovas 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.3 bendradarbiavimo projektas 

,,Sveikatiados maisto detektyvai“ 

A.Derkintytė 

S.Savickienė 

2019 m. 

vasaris 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.4. pažintinis projektas ,,Spalvų 

mozaika“ 

J. Jusupova, 

D. Kontrimė  

2019 m. 

balandis 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.2.5 bendradarbiavimo projektas 

,,Žaiskime kartu“ 

G.Žitkuvienė, 

S.Savickienė 

2019 m.  metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.6. higienos įgūdžių formavimo 

projektas   projektas „Švarūs 

dantukai“  

G. Žitkuvienė,   

D. Kontrimė, 

V. Jurevičienė, 

R. Alseikienė 

2019 m. metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.7. ekologinis projektas ,,Žemė mūsų 

namai“ 

J. Jusupova kovas, 

balandis 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.8. pažintinis projektas ,,Sėju, auginu, 

stebiu“ 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2019 m. metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.9. aplinkosauginis projektas ,,Žalioji 

palangė“ 

V. Jurevičienė, 

R. Alseikienė 

2019 m. metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.10. meno projektas ,,Mamai 2019“ J. Voronova, 

J. Jusupova, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos  

2019 m. 

gegužė 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

 

 



1 2 3 4 5 

2.2.11.  Europinės programos   eTwinning 

projektas 

A.Derkintytė 2019 m. metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

2.2.12. sveikatinimo projektas 

,,Sveikatiada – Mankštiada“ 

S. Savickienė 2019 m. 

rugsėjis, 

spalis 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.2.13. sveikatinimo projektas 

,,Sveikuoliukai“ 

J. Jusupova, 

D. Kontrimė 

2019 m. 

spalis 

mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

2.2.14. sveikatinimo projektas ,,Mano 

taisyklinga ir graži laikysena“ 

A.Glotovienė, 

G.Černych 

2019 m. metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.2.15. aplinkosauginis projektas ,,Žalia 

pėda“ 

J. Voronova, 

J. Jusupova 

2019 m. 

 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3. teminių savaičių organizavimas V. Čėsnaitė pagal 

numatytus 

terminus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.1. teminė savaitė ,,Myliu gimtąją 

kalbą“ 

 D.Mikalauskienė 

 

kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.2. veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ S. Savickienė kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.3. teminė savaitė ,,Sugrįžta paukščiai 

iš šiltų kraštų“ 

D.Mikalauskienė 

J.Voronova 

balandis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.4. teminė savaitė ,,Gamta mūsų 

kultūra“ 

V. Jurevičienė 

R. Alseikienė 

gegužė metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.5. teminė savaitė ,,Skrenda, šliaužia ir 

ropoja “ 

A.Glotovienė,  

G. Černych 

R.Alseikienė 

gegužė metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.6. saugaus eismo savaitė ,,Būk 

atsargus kelyje“ 

I.Zakarienė 

 

spalis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.7. teminė savaitė „Su Gimtadieniu, 

,,Bitute“  

G. Žitkuvienė 

 

spalis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.3.8. teminė savaitė ,,Sveiko maisto 

šalyje“ 

A.Glotovienė, 

J. Voronova 

lapkritis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4. Konkursų, akcijų, parodų 

organizavimas  

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2019-01-01 

2019-12-31 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.1. akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

sausio 13 – tai paminėti 

I.Zakarienė sausis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.2. piešinių paroda skirta Vasario 16-ai 

,,Gėlės Lietuvai“ 

Glotovienė Vasaris, 

kovas 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.3. Akcija ,,Darom 2019“ J. Jusupova 

D. Kontrimė 

balandis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.4. Kovo-11 akcija ,,Teplazda Lietuvos 

vėliavėlė aukštai“ 

S. Savickienė kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.5. akcija ,,Aš bėgu 2019“ J. Voronova balandis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.6 akcija ,,Papuoškime medelį 

margučiais“ (su tėvais) 

J.Jusupova 

J. Voronova 

balandis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.7. vaikų velykėlės su darželiu 

,,Gintarėlis“ ,,Susitiksiu su draugu 

ir sumušiu margučiu“ 

 

E. Kusienė balandis metodinės tarybos 

posėdžiuose 



1 2 3 4 5 

2.4.8. vaikų piešinių paroda vaikų 

ligoninėje ,,Saulutė beldžiasi į 

žemę“ 

I.Alvinskaitė gegužė metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.9. vaikų ir tėvų darbų paroda 

,,Svečiuose pas dėdę rudenėlį“ 

A.Glotovienė 

J. Voronova 

rugsėjis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.10. neformaliojo (papildomo) ugdymo 

mokytojų  kūrybinių darbų paroda 

,,Giesmių giesmė“  

I.Alvinskaitė lapkritis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.4.11. kalėdinė vaikų piešinių paroda ,,Kai 

ateina žiema“ 

I.Alvinskaitė gruodis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.5. Dalyvavimas miesto, šalies ir 

tarptautiniuose projektuose 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

pagal 

numatytus 

terminus 

mokytojų ir 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.5.1. tarptautinė socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“ 

S. Savickienė pagal planą metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.5.2. tarptautinis projektas „Vokiečių 

kalba su Hans Hase“  

I.Alvinskaitė 

 

pagal planą metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.5.3. Klaipėdos ir kitų miestų, 

organizacijų vykdomi projektai, 

konkursai 

V.Čėsnaitė pagal 

numatytus 

terminus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6. Renginiai ir išvykos panaudojant 

išorines edukacines aplinkas 

V. Čėsnaitė pagal  planą metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6.1. edukacinės valandėlės KU 

botanikos sode, P. Domšaičio 

paveikslų galerijoje, laikrodžių 

muziejuje, I. Simonaitytės 

bibliotekoje 

V. Čėsnaitė pagal 

veiklos 

planus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6.2. išvykos prie jūros ,,Sveikatingumo 

takeliu“ 

A.Derkintytė, 

D. Gulbinienė, 

I. Zakarienė, 

I.Alvinskaitė 

pagal 

veiklos 

planus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6.3 renginys skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti ,,Muzikinės vaikų 

išdaigos“ 

E. Kusienė kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6.4. pasaulinei knygos dienai paminėti 

,,Knygelės atsiradimo pradžia“. 

Išvyka į spaustuvę ,,Printo“ 

R. Alseikienė 

D. Mikalauskienė 

kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6.5. ekskursija į Vitės progimnaziją Glotovienė,  

S. Savickienė 

balandis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.6.6. renginys skirtas Klaipėdos  - 

Europos sporto miestui ir 

tarptautinei vaikų gynimo dienai 

paminėti ,,Judėk su muzika“ 

E. Kusienė birželis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.7. Dalyvavimas miesto, šalies 

renginiuose 

V. Čėsnaitė pagal 

veiklos 

planus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.7.1. meninės raiškos renginiai, dainų 

konkursai 

V. Čėsnaitė pagal 

veiklos 

planus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 



1 2 3 4 5 

2.7.2.  piešinių parodos, konkursai I.Alvinskaitė pagal 

veiklos 

planus 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8. Tradicinių (netradicinių) renginių 

organizavimas 

V. Čėsnaitė 

E. Kusienė 

pagal 

veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.1. atsisveikinimas su eglute. Trys 

Karaliai. 

E. Kusienė 

S. Savickienė 

sausis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.2. Žiemos sporto šventė J. Voronova 

J. Jusupova  

A. Glotovienė 

sausis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

 

2.8.3. Vasario -16-osios šventė 

,,Mano Lietuva  močiutės 

pasakose“ 

E. Kusienė 

S. Savickienė 

A. Glotovienė 

vasaris metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.4. Užgavėnės ,,Lašininio ir Kanapinio 

išdaigos“ 

J. Jurevičienė 

J. Jusupova 

kovas metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.5. 

 

 

velykiniai rytmečiai ,,Suskambo 

Velykų varpeliai“. 

 

E. Kusienė, 

A. Derkintytė, 

R. Alseikienė 

balandis 

 

 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

2.8.6. šeimos šventė ,,Mano šeima – 

gražiausia dovana“ 

E. Kusienė 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

gegužė metodinės tarybos 

posėdis 

2.8.7. renginys vaikų gynimo dienai 

Girulių bibliotekoje su socialiniais 

partneriais 

E.Kusienė 

 

 

birželis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.8. vaikų gynimo dienos renginys ,, 

Sveika, vaikyste“ 

J. Jusupova, 

J. Voronova, 

D. Kontrimė 

birželis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.9. Sekminės su Dovilų  lopšeliu- 

darželiu ,,Kregždutė“ 

J. Voronova, 

E. Kusienė 

A. Glotovienė 

birželis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.10. rugsėjo 1-oji ,,Rudenėlis jau ant 

tako, o rugsėjis labas sako“ 

E.Kusienė 

A. Derkintytė, 

V. Jurevičienė 

rugsėjis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.11. rudens vakaronės ,,Mes žemaičiai“  ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos , 

E. Kusienė 

lapkritis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

2.8.12. Kalėdiniai renginiai ,,Kalėdų  

stebuklai“ 

E. Kusienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

gruodis metodinės tarybos 

posėdžiuose 

3. Pedagoginės veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

3.1. vidaus audito vykdymas V. Čėsnaitė 

VAK grupė 

2019-01-01 

2019-10-31 

mokytojų  tarybos 

posėdžiuose 

3.2. pedagogo metodinės veiklos 

įsivertinimas  

A. Milvydienė  

V. Čėsnaitė 

gegužė mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

3.3. besiatestuojančių pedagogų 

praktinės veiklos įvertinimas 

A. Milvydienė  

V. Čėsnaitė 

2019 m. metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

4. Patirties sklaida 



1 2 3 4 5 

4.1. 

 

kvalifikacijos tobulinimo  

programos IKT taikymo klausimais  

parengimas ir įgyvendinimas  

A. Milvydienė  

 

 

2019 m. 

II pusmetis 

mokytojų ir  

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

4.2. pedagogų metodinių darbų parodos, 

dalyvavimas konferencijose, 

seminaruose pristatant pozityviąją 

darbo patirtį 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

 

pagal 

veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

4.4. patirties sklaida pedagoginėje 

spaudoje, socialiniuose tinkluose 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

2019-01-01 

2019-12-31 

mokytojų ir 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 
 

5. Pedagoginės veiklos stebėsena 

5.1. ugdymo programos įgyvendinimas, 

ugdymo turinio individualizavimas 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

vasaris 

 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.2 vaikų individualios pažangos 

vertinimas ir vertinimo 

informacijos tvarkymas bei 

pateikimas visiems vertinimo 

proceso dalyviams 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

 

5.3. kūrybinių edukacinių aplinkų 

panaudojimas, siekiant vaikų 

ugdymosi pažangos 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

gegužė metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.4. E-dienyno pildymo stebėsena ir 

analizė 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

2019 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.5. pedagoginės patirties sklaida, 

lankytų ir išklausytų seminarų 

refleksija 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

6.1. institucinis: Valstybinė maisto 

veterinarinė tarnyba; PPT; Vaiko 

apsaugos tarnyba; Visuomenės 

sveikatos centras; Socialinės 

rūpybos skyrius; Pirminės sveikatos 

priežiūros centras.  

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

pagal veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

6.2. edukacinis: KU TSI; KPŠKC; 

Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centras; Klaipėdos universiteto 

menų fakulteto mokomasis teatras.  

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

pagal veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

 

6.3. metodinis: Klaipėdos lopšeliai-

darželiai „Vyturėlis“, „Atžalynas“; 

Klaipėdos darželis „Gintarėlis“; 

Klaipėdos Vitės progimnazija; 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-

darželis, laisvalaikio centras 

,,Liepsnelė‘, Dovilų lopšelis-

darželis ,,Kregždutė“, Vaivorykštės 

tako gimnazija  

A. Milvydienė 

J. Voronova 

 

pagal veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 
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6.4. kultūrinis, kūrybinis: J. Kačinsko 

muzikos mokykla; Simono Dacho 

namai; P. Domšaičio galerija; 

I. Simonaitytės biblioteka; 

Asociacija „Mano miestas 

Klaipėda“; J. Karoso muzikos 

mokykla 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

pagal veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7 Bendradarbiavimas su šeima    

7.1. kvalifikuotos pagalbos teikimas 

ugdytinių šeimoms 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

2019-01-01 

2019-12-31 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7.2. grupių tėvų susirinkimai  A. Milvydienė 

Grupių auklėtojai 

pagal veiklos 

planą 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7.3. bendri tėvų susirinkimai A. Milvydienė pagal veiklos 

planą 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7.4. atvirų durų dienos  tėvams  V. Čėsnaitė balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7.5. atviros veiklos su tėvais  V. Čėsnaitė 

Grupių auklėtojos 

gruodis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7.6. savalaikė informacija tėvų 

kampelyje ir internetinėje 

svetainėje  

A. Drongienė 

 

2019-01-01 

2019-12-31 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

7.7. tėvų tarybos veiklos organizavimas A. Milvydienė pagal veiklos 

planą 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

7.8. bendri renginiai su šeima  ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

V. Čėsnaitė 

pagal veiklos 

planą 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

8. Vaiko gerovės komisijos veikla 

8.1. Vaiko gerovės komisijos (toliau - 

VGK) 2019 m. veiklos programos 

gairių aptarimas ir derinimas 

 

D. Mikalauskienė 

 

sausis metodinės 

tarybos ir VG 

komisijos 

posėdžiuose 

8.2. VKG posėdžių, pasitarimų 

organizavimas 3 kartus per metus  

 

V. Čėsnaitė 2019-01-01 

2019-12-31 

metodinės 

tarybos ir VG 

komisijos 

posėdžiuose 

8.3. bendradarbiavimas su Klaipėdos 

PPT  

D. Mikalauskienė 2019-01-01 

2019-12-31 

 

 

 

metodinės 

tarybos ir VG 

komisijos 

posėdžiuose  

9. Vaikų sveikatos priežiūra 

9.1. sveikos mitybos skatinimas E. Leonaitė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 
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9.1.1. paskaita ,,Vaikų maitinimo 

organizavimas“ 

E. Leonaitė kovas mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

9.1.2. stendas ,,Valgau vaisius ir 

daržoves, todėl esu sveikas 

E. Leonaitė balandis mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

9.1.3 maitinimo pagal patvirtintą 

valgiaraštį priežiūra 

E. Leonaitė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.1.4. sąrašo mokinių, kuriems reikalingas 

tausojantis maitinimas, sudarymas 

E. Leonaitė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.2. sveikos aplinkos kūrimas E. Leonaitė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.2.1. stendas ,, Vaikams saugios aplinkos 

kūrimas“ 

E. Leonaitė kovas mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

9.2.2. informacijos apie kasmetinius 

vaikų sveikatos profilaktinius 

patikrinimus kaupimas ir 

apibendrinimas 

E. Leonaitė rugsėjis, spalis įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.2.3. paskaita ,,Namuose be pavojų“ E. Leonaitė spalis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

9.2.4. sužalojimų prevencijai lankstinukas 

,,Saugi žiema“, paskaita gatvėje 

elgiuosi saugiai“ 

E. Leonaitė gruodis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

9.3. Užkrečiamų ligų profilaktika E. Leonaitė   

9.3.1. mokinių sergamumo kontrolė 

epidemijos metu 

E. Leonaitė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

9.3.2. paskaita ,,Rankas plauname 

teisingai“ 

stendas ,,Mano rankos be mikrobų“ 

E. Leonaitė balandis, 

gegužė 

mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

10. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos  programos 

įgyvendinimas  

E. Leonaitė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2019-01-01 

2019-12-31 

mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

11. Maitinimo organizavimas 

11.1. atlyginimo  už maitinimo paslaugą 

lengvatų  taikymas 

A. Milvydienė 

 

pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

11.2. tiekiamų maisto produktų kokybės 

užtikrinimas, patiekalų patiekimo, 

porcijavimo kontrolė 

R. Sakalauskienė 

E. Leonaitė 

pagal 

numatytus 

terminus 

 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

11.4. dalyvavimas ES programose  

,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“ 

E. Leonaitė pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

12. Nepedagoginio personalo veiklos organizavimas 

 



1 2 3 4 5 

12.1. Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento taikymo  mokymai 

nepedagoginiam personalui 

S. Račkuvienė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

12.2. nepedagoginio personalo  veiklos 

priežiūros vykdymas 

S. Račkuvienė 2019-01-01 

2019-12-31 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

12.3. kvalifikacijos tobulinimo  

seminarai 

S. Račkuvienė pagal veiklos 

planus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

13. Saugos darbe užtikrinimas 

13.1. darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

S. Račkuvienė pagal 

numatytus 

terminus 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

13.2. gaisrinės, civilinės darbų saugos 

mokymo programos vykdymas 

S. Račkuvienė pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

13.3. darbuotojų instruktavimas saugos ir 

sveikatos klausimais 

S. Račkuvienė pagal numatytus 

terminus 
įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

14. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas 

 

14.1. neformaliojo vaikų švietimo 

sveikos gyvensenos programos 

atnaujinimas 

A. Milvydienė 

Darbo grupė 

sausis - 

balandis 

Įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

14.2. įstaigos nuostatų projekto 

parengimas 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė, 

darbo grupė 

rugsėjis - 

gruodis 

Įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

14.3. incidentų darbe registravimo ir 

tyrimo tvarkos įgyvendinimas 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

sausis - 

gruodis 

Įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

15. Edukacinių aplinkų atnaujinimas ir modernizavimas 

15.1. IKT įsigijimas A. Milvydienė 

S. Račkuvienė 

vasaris įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

15.2. sporto inventoriaus ir priemonių 

įsigijimas 

A. Milvydienė 

S. Račkuvienė 

kovas įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

15.3. pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

A. Milvydienė 

S. Račkuvienė 

rugpjūtis įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

15.4. ugdymo priemonių, žaislų, 

literatūros, metodinės medžiagos 

įsigijimas  

V. Čėsnaitė 

 

pagal poreikį Įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

15.5. kanceliarinių, statybinių, ūkinių 

prekių įsigijimas 

S. Račkuvienė 1 kartą per 

ketvirtį 

įstaigos ir darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

15.6. kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų pašalinimas 

S. Račkuvienė pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

15.7. koridoriaus grindų pakeitimas S. Račkuvienė III ketvirtis Įstaigos ir Darbo 

tarybų posėdžiuose 

15.8. lauko aikštelių atnaujinimas S. Račkuvienė II - III 

ketvirtis 

įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

15.9. virtuvės inventoriaus atnaujinimas S. Račkuvienė III ketvirtis įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 
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16. Įstaigos tarybos veikla 

16.1.  Įstaigos tarybos 2018 metų ataskaita. 

 Įstaigos vadovo 2018 metų veiklos ataskaita. 

 Biudžeto poreikio 2019 m. svarstymas. 2%  pajamų 

mokesčio rinkimo inicijavimas bei šio fondo paskirstymas. 

Informaciniai klausimai 

sausis 

 

 

 

 

įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

16.2. Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimas ir 

informatyvumas. 

Lėšų skirtų ugdymui ir ugdymo aplinkai panaudojimas.  

Informaciniai klausimai 

gegužė 

 

įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

16.3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Informaciniai klausimai 

rugsėjis įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17. Mokytojų tarybos veikla 

17.1. 1. Pažyma. Bendruomenės galimybės lyderystės 

vaidmeniui: vadovavimui kūrybinėms ir darbo grupėms, 

savivaldos institucijoms, bendradarbiavimui su socialiniais 

partneriais (A. Milvydienė, V. Čėsnaitė). 

2.  Diskusija. Lyderystės samprata. Mokytojo-lyderio 

gebėjimai.  

3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojo iniciatyvos vykdant 

jungtinę veiklą su socialiniais partneriais (A. Derkintytė) 

gegužė mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17.2. 1. Aktualūs mokyklos veiklos organizavimo klausimai 

2019-2020 mokslo metams. (A. Milvydienė). 

2. Metodinės veiklos refleksija. (ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos). 

3. Ilgalaikių ugdymo planų parengimas, taikant ugdymo 

turinio naujoves 

rugsėjis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17.3. 1. Pažyma. Inovacijos ugdymo procese   (A . Milvydienė, 

V. Čėsnaitė). 

2. Kompleksinė pagalba specialių poreikių vaikams. 

Naujos kartos vaikai, jų bruožai.  (D. Mikalauskienė). 

3. 2019 m. įstaigos veiklos apžvalga. Veiklos gairių  2020 

m. numatymas (A. Milvydienė, V. Čėsnaitė) 

lapkritis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

18. Metodinės tarybos veikla 

18.1. 1. Pranešimas „Bendradarbiavimas tarp įstaigos darbuotojų 

ir kitų švietimo sistemos dalyvių“ (R. Alseikienė).  

2. Logopedo veiklos rezultatai – komandinis darbas. (D. 

Mikalauskienė). 

3. Atvira veikla ,,Aš turiu dvi rankytes...“ ( J. Jusupova ). 

4. Atvira veikla ,,Verkia duonelė tinginio valgoma“ (A. 

Derkintytė) 

balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

18.2. 1. Pranešimas. Aplinkos, įgalinančios vaiko asmeninį 

tobulėjimą, kūrimas (J. Jusupova). 

2.  Gerosios patirties sklaida. Inovatyvių ugdymo metodų 

paieškos.  

3. Atvira veikla panaudojant IKT: 

3.1. ,,Smagurių mugė“ (D. Kontrimė); 

3.2. ,,Aš žaliasis agurkėlis“ (J. Jusupova) 

lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

19. Bendruomenės susirinkimai 
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19.1. 1. Bendruomenės  2018 metų ataskaitinis susirinkimas.  

2. Informacinis seminaras-paskaita „Ką reikia daryti, kad 

užtikrinti sau ramią senatvę?“ 

3. Diskusija „Pensijų reforma-ką reikia žinoti?“ 

sausis 

 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

19.2. 1. Bendruomenės narių dalykinių, vadybinių kompetencijų 

tobulinimas. 

2.  Edukacinė išvyka 

metų eigoje mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

19.3 Renginiai: 

1. Renginys  bendruomenei, ,,Jums žydi nuostabiausi gėlių 

žiedai“. 

2. Kalėdinis vakaras ,,Dalinkimės šiluma ir gerumu“. 

3. Muziejų lankymas Klaipėdos mieste 

 

kovas 

 

gruodis 

metų eigoje 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

20. Bendri tėvų susirinkimai 

20.1. 1. Pranešimas ,,Ugdytinių tėvų iniciatyvos kuriant palankią 

bendradarbiavimo kultūrą“ (Tėvų tarybos pirmininkas).  

2. Vaikų darbų paroda (neformaliojo švietimo mokytojas) 

kovas Mokytojų ir 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

20.2. 1. Paskaita „Šeimos ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos 

bendradarbiavimas. Lopšelio-darželio „Bitutė“ atvejo 

analizė“ (V. Jurevičienė). 

2.  Koncertas, skirtas ,,Bitutės“ gimtadieniui  

(E. Kusienė) 

spalis Mokytojų ir 

Metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

21. Direkciniai pasitarimai 

21.1. Ūkinės-finansinės veiklos aptarimas. 

Paramos lėšų panaudojimo ataskaita. 

A. Milvydienė 

 

sausis 

21.2. Metinės veiklos programos rengimas. A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

sausis 

21.3. Grupių komplektavimas. 

Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu, remonto darbų 

planavimas. 

A. Milvydienė 

S. Račkuvienė 

balandis 

21.4. Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų 

atnaujinimas. 

Maitinimo organizavimas, lengvatų taikymo kontrolė. 

A. Milvydienė 

I. Aleknienė 

rugpjūtis 

21.5. Savivaldos institucijų veiklos efektyvumas. 

Bendradarbiavimo su socialiniais partneriai sutarčių 

atnaujinimas  

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

gruodis 

__________________ 


