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ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANO 

PATVIRTINIMO 

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. V-15 

Klaipėda  

 

Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T2-396, 21.1. punktu, ir atsižvelgdama į 

Įstaigos tarybos posėdžio 2020 m. sausio 9 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. D1-1): 

1 . N u s t a t a u 2020 metų: 

1.1. prioritetą – bendruomenės narių lyderystės gebėjimų didinimas, siekiant ugdymo 

paslaugų kokybės.  

1.2. tikslą – kurti sąlygas vaiko emocinės gerovės stiprinimui.  

1.3. uždavinius: 

1.3.1. įgyvendinti socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programas ir projektus;  

1.3.2. efektyvinti mokyklos ir šeimos bendrystę užtikrinant vaiko socialinio saugumo 

poreikius.   

            1.4. tikslą –  skatinti bendruomenės lyderystę, padedančią kurti pozityvų mikroklimatą. 

            1.5. uždavinius: 

            1.5.1. stiprinti mokyklos įvaizdžio kultūrą. 

            1.5.2. plėtoti bendruomenės narių iniciatyvas, skatinančias profesinį tobulėjimą. 

      2 . T v i r t i n u : 

          2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ 2019 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 

priedas); 

         2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ 2020 metų veiklos planą (2 priedas). 

 

 

Direktorė      Aušra Milvydienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“  

                                                                                 2020 m. veiklos plano  

         1 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2019 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama stiprinti bendruomenės 

lyderystės gebėjimus, padedančius kurti motyvuojantį mikroklimatą. Išsikelti 2 metinės veiklos 

tikslai: kurti pokyčiams ir lyderystės raiškai palankią organizacinę kultūrą ir kurti saugią, sveiką, 

mobilią, pokyčiams palankią ugdymo(si) ir darbo aplinką. Tikslams pasiekti pasirinkti šie uždaviniai: 

skatinti bendruomenės lyderystės iniciatyvas stiprinant savivaldą, kūrybinių ir darbo grupių veiklą, 

plėtoti atviro bendravimo bei bendradarbiavimo kultūrą, efektyvinti inovacijų diegimą ugdymo 

procese bei pedagogų bendrosioms kompetencijoms tobulinti bei diegti patrauklias darbo formas ir 

sąlygas ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. 

   Vykdant 2019 metų tikslus ir uždavinius pasiekti kiekybiniai ir kokybiniai rezultatai. 

Tikslingas asignavimų paskirstymas ir panaudojimas leido sukurti ir atnaujinti edukacines aplinkas, 

įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto, vykdyti viešuosius pirkimus. Sėkmingai įgyvendinama  

lopšelio-darželio ,,Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo programa. Programoje akcentuojamas 

integralumas, t.y. ugdymas vyksta ne tik uždaroje erdvėje – grupėje, bet ir išnaudojant visas kitas 

galimybes už jos ribų. Lopšelyje-darželyje siekiama, kad vaikas augtų sveikas, kuriantis, smalsus. 

Tam pasitelktos neformaliojo (papildomo) vaikų švietimo kryptingo meninio (dailės), sveikos 

gyvensenos ugdymo programos. Į ugdymo turinį integruotos tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių 

programa „Zipio draugai“, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Hans 

Hase“. Lopšelio-darželio pedagogai siekia, kad fizinis aktyvumas būtų kasdienis ugdymosi procesas, 

kad į jį būtų įtraukti tėvai, kad įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvautų sveikatinimo programose, 

projektuose, trumpalaikėse akcijose ir iniciatyvose. Todėl šiais metais, vadovaujantis ,,Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“ ( ŠMM, 2014 m.) ir ,,Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis 

rekomendacijomis (ŠMM, 2015 m.), buvo pateiktas atnaujintos neformaliojo vaikų švietimo sveikos 

gyvensenos ugdymo programos projektas. Joje atsispindi sveikatos ugdymas, pagalbos vaikui 

specialistų dalyvavimas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas (gerosios patirties sklaida, idėjų 

pritaikymas įstaigoje, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veikla įstaigoje). Įstaigoje 

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

Užpildytos ir pristatytos kuruojantiems specialistams švietimo stebėsenos rodiklių lentelės. Atliktas 

RVASVT auditas ir sistemingai vykdyta vaikų maitinimo kontrolė, kaupiamas vaikų sveikatos 

duomenų bankas. Ugdytinių lankomumo rodiklis geresnis nei praėjusiais metais. 

2019 metais ikimokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 163 ugdytiniams. Veikė 3 

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

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

socialinė pagalba vaikui, šeimai. 17 vaikų šeimoms taikyta 50 procentų atlyginimo už maitinimo 

paslaugas lengvata, yra 1 socialiai remtinas vaikas. 2019 mokslo metais buvo 35 vaikai, turintys 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Sutrikimas pašalintas 9 vaikams, dalinai pašalintas 23. Užsiėmimus 

tęsia 15 vaikų.  

Lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ buvo skatinamas bendruomenės narių mokymasis ir 

kompetencijų plėtojimas bei sudarytos sąlygos gilinti ir plėsti žinias.  Organizacijos nariai buvo 



 

 

skatinami bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandose ir ugdyti lyderius, kurie prisidėjo prie įstaigos 

veiklos, siūlydami pokyčius ir generuodami naujas idėjas. 

Įstaigoje dirbo 20 pedagogų. Iš jų 16 auklėtojų, meninio ugdymo mokytojas,  logopedas, 2 

neformaliojo ugdymo pedagogai. 2019 metais atestuotos 2 pedagogės. Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojoms Aurelijai Derkintytei ir Jurgitai Jusupovai suteiktos vyresniojo mokytojo (ikimokyklinio 

ugdymo) kvalifikacinės kategorijos. Įstaigos pedagogai 5 ir daugiau dienų savo kvalifikaciją kėlė 

lankydami seminarus, dalyvaudami miesto metodinio būrelio renginiuose. Įvyko 3 metodinės tarybos 

posėdžiai, kuriuose buvo aptartas jungtinės veiklos su socialiniais partneriais vykdymas, gerosios 

darbo patirties sklaida, inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdymo procese,  vertintos ir stebėtos 

atviros veiklos, įsivertinta metodinė metų veikla. Pedagogai parinko ugdymo medžiagą, kuri skatino 

ugdytis pastabumą, mąstymą, lengviau suprasti ir įsisavinti matematinius vaizdinius, domėtis 

grafiniais simboliais ir kt.  

Mokytojas lyderis tarp kolegų atsiskleidė per gerosios patirties sklaidą, dalijamąsi idėjomis bei 

mintimis. Parengti 2 pranešimai įstaigos  pedagogams: ,,Bendradarbiavimas tarp įstaigos darbuotojų 

ir kitų švietimo dalyvių“ (R. Alseikienė), ir  ,,Aplinkos, įgalinančios vaiko asmeninį tobulėjimą, 

kūrimas“ (J. Jsupova). Grupės tėvų susirinkimuose skaityti pranešimai jiems aktualiomis temomis. 

Logopedė parengė 2 informacinius lankstinukus ,,Ankstyvoji intervencija vaikystėje“ ir ,,Ankstyvoji 

pagalba vaikams Klaipėdos mieste“. Parodytos 5 atviros veiklos: ,,Aš turiu dvi rankytes“ ir ,,Kiškis 

darže“ , (J. Jusupova), ,,Spalvos“ (A. Derkintytė), ,,Bitutės ir saulės draugystė“ (J. Jusupova), 

,,Logopedo kasdienis darbas su specialiųjų  ugdymo poreikių turinčiais vaikais“ (D. Mikalauskienė). 

Pedagogai ugdymo procese taikė įvairius metodus, kurių įvairovė ir gausa leido pasirinkti pačius 

įdomiausius ir rezultatyviausius. Taikomi inovatyvūs ugdymo metodai pažadino vaikų smalsumą ir 

pažinimo džiaugsmą, aktyvino ir motyvavo, skatino komandinį darbą bei dar didesnį norą mokytis. 

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“. 

Lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“ siekta užtikrinti kokybišką ugdymą(si), dalyvavimą įvairiose 

veiklose už mokyklos ribų. Vaikai, vadovaujami mokytojų, dalyvavo 11  miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų konkursų, renginių: kūrybinių darbų parodoje ,,Mano baltas Kalėdinis žaisliukas“ 

(Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras), piešinių konkurse ,,Mes mylime gyvūnus“ 

(KPŠKC), neformaliojo (papildomo) švietimo mokytojų kūrybinių darbų parodoje ,,Giesmių giesmė‘ 

(KPŠKC), Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų koncerte ,,Muzikinės vaikų išdaigos“, 

skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti (KPŠKC), Klaipėdos krašto vaikų ir 

jaunimo festivalyje ,,Giest lakštingalėlis – 2019“, Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

renginyje ,,Judėk su muzika“, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai (KPŠKC), šventiniame 

koncerte, skirtame J. Naujalio 150 –ioms gimimo metinėms paminėti (Girulių bendruomenės namai), 

Klaipėdos miesto ir apskrities ikimokyklinio amžiaus dainininkų festivalyje ,,Mažylių gama 2019“ 

(Kultūros fabrikas), darbelių parodoje-konkurse ,,Ankštinukas“ (Klaipėdos miesto visuomenės 

biuras), Klaipėdos miesto vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Pavasario šaukliai“ (Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centras) renginyje ,,Kalėdinių eglučių kiemelis“ (Klaipėdos I. Simonaitytės biblioteka). 

Lopšelio-darželio ,,Bitutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos dalyvavo  4 respublikiniuose 

renginiuose ir projektuose: sportiniame projekte ,,Mažųjų olimpinės žaidynės“ RIUKPA, 

aplinkosauginiame projekte ,,Žalia pėda“, prevenciniame projekte „Žaidimai moko“, sveikatinimo 

projekte ,,Sveikatiada“. 



 

 

Įstaigos ugdytiniai savo kūrybos darbus pristatė 13-oje respublikinių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų darbų parodų: ikimokyklinių įstaigų foto nuotraukų parodoje 

,,Mylimai Lietuvai skiriu...“ (Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pabiručiai“), ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje ,,Mano kojinė gražiausia, mano kojinytė 

šilčiausia“ (Kauno Šančių lopšelis-darželis), ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

fotografijų parodoje ,,Vaikai ir žiema“ (Šiaulių lopšelis-darželis ,,Pupų pėdas“), priešmokyklinio 

amžiaus vaikų darbų parodoje ,,Raidelė prie raidelės, susideda žodelis“ (Klaipėdos lopšelis-darželis 

,,Boružėlė), ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių gamtosauginiame 

projekte ,,Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“ (Vilniaus lopšelis-darželis ,,Sakalėlis), ikimokyklinių 

ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje ,,Atvirukas mylimai mamytei“, 

kūrybinių darbų parodoje ,,Velykų atvirutė“ (Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pipiras“), ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų fotografijų parodoje-konkurse ,,Pavasaris 

margučiuose“ (Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Inkarėlis“), ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų ekologiniame projekte – parodoje ,,Velykų kiškutis“ (Vilniaus lopšelis-darželis ,,Aušrelė“), 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų  pažintinės veiklos projekte-konkurse ,,Sniego 

fantazijos“ (Vilniaus lopšelis-darželis ,,Lakštingala“), piešinių parodoje skirtoje Vasario -16-tai 

,,Gėlės Lietuvai“,  ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje – 

pilietinėje iniciatyvoje ,,Pavasarinis linkėjimas Jūsų namams“ (Panevėžio lopšeli-darželis ,,Žibutė“), 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir kūrybinių darbų parodoje ,,Mylimai 

mamytei“  (Panevėžio lopšeli-darželis ,,Vyturėlis“). 

 2019 metais lopšelis-darželis įsijungė į tarptautinį projektą e-Twining. Įstaigos 

pedagogai ir ugdytiniai dalyvavo tarptautinėje edukacinių kūrybinių darbų parodoje ,,Įkvėpk-

iškvėpk-kalbėk“, skirtai  Europos logopedų dienai paminėti (Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“), 

tarptautiniame meno projekte ,,Vėduoklė mamai“ (Kauno menų darželis ,,Etiudas“) , tarptautiniame 

B. Petchenik vardo 2019 m. vaikų žemėlapio konkurse, tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje-

projekte ,,Draugystės pynė”. ,,Linksmučių“ grupės vaikai pagamino kalėdines atvirutes ir pasveikino 

mokyklos vaikus Japonijoje. 

 Įstaigoje subūrėme bendruomenę prasmingam kūrybiškam bendravimui. Vaikų – tėvų 

– pedagogų bendrystė, siekiant kokybiško ugdymo, prasidėjusi grupėse, išaugo siekimą inicijuojanti 

ir organizuojanti bendrus renginius, akcijas, labdaringą veiklą. Lopšelyje-darželyje vyko 18 projektų: 

plokščiapėdystės profilaktikos  projektas ,,Sveikos pėdutės”, sveikatinimo projektai: ,,Sveikas 

užkandis“ , ,,Švarūs dantukai – balti dantukai”, ,,Judėjimas, tai džiaugsmas“, ,,Mano taisyklinga ir 

graži laikysena“, ,,Sveikuoliukai - šaunuoliukai“, ,,Sveikatiados iššūkis – 400 g daržovių ir vaisių 

kasdien“; pažintiniai projektai: ,,Sėju, auginu, stebiu“, ,,Magiški kiaušiniai”, ,,Užsiaugink drugelį 

pats“, ,,Spalvų mozaika“, ,,Ropi, ropi ropinėja“; bendradarbiavimo projektai: ,,Draugystė veža“, 

,,Žaiskime kartu“; kalbos ugdymo projektai: ,,Miklinu pirštelius, mankštinu liežuvėlį – gražiai 

kalbu“, ,,Seku, seku pasaką“, aplinkosauginis projektas ,,Pamaitinkime paukštelius“, ankstyvojo 

amžiaus vaikų smulkiosios motorikos lavinimo projektas ,,Pirštukų žaidimai“. 

 Organizuotos 9 išvykos: pažintinė ekskursija į Vitės progimnaziją, išvyka į sportinį-

edukacinį užsiėmimą ,,Startukas“, išvyka į sveikatos ir sporto šventę ,,Draugystės krantas“ 

(Melnragės neįgaliųjų paplūdimys), ekskursija į Vaivorykštės tako gimnaziją, išvyka į Klaipėdos lėlių 

teatrą (spektaklis ,,Raudonkepuraitė“), išvykos į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų (edukacijos 

,,Žvakių istorija“ ir ,,Eglutės iš šiaudų“), išvyka į KU (renginys ,,Aš neabejingas – o tu?“, žmonių su 

negalia dienai paminėti), išvyka į II Melnragės paplūdimį ,,Žaidimai ant jūros kranto“, išvyka į P. 

Domšaičio galerija (edukacija ,,Kalėdų eglutės). ,,Pabiručių“ grupės tėvai dalyvavo respublikinėje 



 

 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bendruomenės gerumo akcijoje ,,Širdelės mūsų mažos, bet 

meilės telpa daug”. 

 Gražia tradicija tapo darželyje organizuoti bendras tėvų ir vaikų kūrybinių darbų 

parodas. 2019 metais tokios organizuotos 5: nuotraukų paroda ,,Žemė mūsų namai”, Užgavėnių 

kaukių paroda bei kūrybinių darbų parodos:  ,,Papuoškime medelį margučiais”, ,,Rudenėlio puota”, 

,,Kalėdinis miestelis”. Įstaigos pedagogai, vaikai ir kiti bendruomenės nariai dalyvavo 9 akcijose: 

,,Atmintis gyva, nes liudija”, skirta paminėti  sausio 13-ąją laisvės gynėjų dieną, ,,Auginkime 

draugystės sparnus”, ,, Išjunk šviesą”, ,,Teplazda Lietuvos vėliavėlė aukštai”, ,,Auginame svogūnų 

laiškus ant palangės”, ,,Darom”, ,,Sporto žingsneliu”, ,, Švarių rankų šokis 2019“, sąmoningumo 

didinimo mėnesio veiklose  ,,Be patyčių 2019“ . 

 Įstaigoje organizuotos 8 teminės savaitės: ,,Pažinkime paukščius drauge“, ,,Žemė 

mūsų namai“, ,,Švarūs dantukai – balti dantukai“, Kas ten skrenda, šliaužia ir ropoja“, ,,Aš 

draugauju“, saugaus eismo savaitė, ,,Sveikas maistas – sveikas aš“ ,,Su Gimtadieniu Bitute“. 

 Mokyklos savivaldos institucijos svarstė mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus  

pagal kompetenciją, apibrėžtą mokyklos nuostatuose.  Dalyvaujant mokyklos savivaldoje pasitelkti 

lyderystės elementai: sprendimų priėmimas, veikimas ir atsakomybė, atstovavimas organizacijai, 

iniciatyvumas. 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.  

Pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo ir neformaliojo ugdymo 

institucijomis, sveikatos apsaugos įstaigomis, kvalifikaciją teikiančiomis institucijomis. 2019 metais  

pasirašytos  bendradarbiavimo sutartys su Vitės progimnazija ir VŠĮ ,,Vaivorykštės takas“ gimnazija. 

Pedagogai ir ugdytiniai aktyvūs renginių su socialiniais partneriais dalyviai ir organizatoriai. 

Bendradarbiaudami su Klaipėdos Vokiečių bendrija dalyvavo tradiciniuose renginiuose mieste: 

Klaipėdos apskrities moksleivių konkurse „Vokiška daina“, Šv. Martyno šventėje. Minint Žemaitijos 

metus dalyvavo liaudiškoje vakaronėje ,,Žemaitukai mes geri vaikiokai“ lopšelyje-darželyje 

,,Varpelis“, draugystės dienoje ,,Rokonteis žemaitėška“ lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“. Vyko į 4 

edukacinius keramikos užsiėmimus laisvalaikio centre ,,Liepsnelė“. Glaudūs ryšiai palaikomi su 

mokyklų priešmokyklinėmis grupėmis: šešiamečiai vyko į ekskursijas, patys kvietėsi į darželį 

buvusius ugdytinius, rodė spektaklius, varžėsi sporto rungtyse, keitėsi kūrybinių darbų parodėlėmis. 

Planinga ir kryptinga jungtinė veikla praturtino ugdymo turinį,  vaikų pasitikėjimą savimi, tenkino 

socialinius poreikius, suaktyvino metodinę veiklą, sustiprino pedagogų gerosios patirties sklaidą bei 

mokymąsi partnerystėje. 

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.  

Įstaigoje atsakingai atliktas vidaus įsivertinimas. 2019 m. kovo-gegužės mėnesiais 

vykdytas ,,giluminis“ auditas, kurį atliko VAK grupė. Pasirinktas pagalbinis rodiklis 3.2.3. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymosi pažanga. Naudoti šie metodai: dokumentų analizė, 

anketinė apklausa, veiklų stebėjimas. Pasirinkti šaltiniai: Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bitutė“ 2019 

m. metinis veikos planas, logopedo veiklos planas, pedagogų anketinė apklausa, Vaiko gerovės 

komisijos veikla. Išvadose teigiama, kad  lopšelį-darželį ,,Bitutė“ lankė 5 vaikai turintys vidutinių ir 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Ugdymas diferencijuojamas ir individualizuojamas, siekiama 

sudaryti maksimaliai priimtinas ir saugias ugdymo(si) sąlygas. Vaiko Gerovės komisija kartu su 

tėvais aptarė darbo su vaikais metodus, sutarė siekti glaudaus abipusio ryšio, vyko individualios 



 

 

konsultacijos. Vaikams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių pagalbą teikė logopedas, 

psichologas, ikimokyklinio ugdymo mokytojos. Įstaigos pedagogai išklausė 6 val. seminarą 

,,Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ir ugdymo proceso organizavimo ypatumai ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ ir patobulino ugdytinių raidos ypatumų suvokimo kompetenciją. 

Atsakingai atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas. Geriausiai pedagogų įvertinti šie 

rodikliai: programos atitiktis  valstybės nustatytiems kriterijams (84,2 %), vaiko teisių atspindėjimas 

mokyklos veiklos dokumentuose (78,9 %), auklėtojo ir vaiko sąveika (78,9 %), įvaizdžio kūrimo 

kultūra ir tradicijos (68,4 %). Tobulintinos sritys: šeimos įtraukimas į vaikų  ugdymo(si) procesą 

mokykloje, šeimos gaunamos informacijos kokybė, įsivertinimo rezultatų naudojimas. Veiklos 

įsivertinimo rezultatai buvo panaudoti pažangiems įstaigos kultūros pokyčiams ir prioritetams 

numatyti rengiant 2020 metų įstaigos veiklos planą.Giluminiam auditui pasirinktas rodiklis 2.4.3. 

šeimos gaunamos informacijos kokybė. Veiklos įsivertinimo rezultatai buvo panaudoti pažangiems 

įstaigos kultūros pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2020 metų įstaigos veiklos planą. 

2019 metais materialiniai ir finansiniai ištekliai panaudoti skaidriai, taupiai ir tikslingai, 

sprendimai derinti su bendruomene. Panaudojant valstybės, savivaldybės lėšas  lopšelis-darželis 

atliko II korpuso koridoriaus  remontą (7,2 tūkst. Eur),  atsinaujino virtuvės įrangą ir įsigijo indų (3,7 

tūkst. Eur), pakeitė 2 grupių grindų dangą (1,6 tūkst.), atliko vamzdynų remontą (0,6 tūkst. Eur). 

Įsigyti baldai (2,2 tūkst. Eur), patalynė (0,8 tūkst.), 3 indaplovės (1,9 tūkst.). Vaikų ugdymui ir 

kūrybiškumui lavinti edukacinės erdvės papildytos žaislais, edukacinėmis priemonėmis. Įsigytas 

interaktyvaus ekrano edukacinių priemonių komplektas (1,1 tūkst.), nešiojamas kompiuteris (1,3 

tūkst.), daugiafunkcinis aparatas (0,5 tūkst.), maršrutizatorius (0,1 tūkst.), ,,Kimochis“ socialinių-

emocinių įgūdžių ugdymo priemonės (0,2 tūkst.), žaislai (2,7 tūkst.). Panaudojant paramos lėšas 

darželio kieme įrengtas takelis-suoliukas, lauko kreidinės lentelės (0,9 tūkst.), pagaminti kalendoriai 

su lopšelio-darželio ,,Bitutė“ logotipu, sukurtas video filmukas (0,8 tūkst.), įsigytas monitorius (0,3 

tūkst.), interaktyvus ekranas (1,6 tūkst.), apdrausti darželio ugdytiniai nuo nelaimingų atsitikimų (0,3 

tūkst.). 

 

2019 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG: 

 

Stiprybės Silpnybės 

Mokyklos aplinka saugi, estetiška, funkcionali, 

atliepianti bendruomenės poreikius.  

Kuriama ir nuolat tobulinama ugdymo aplinka. 

Tikslingai naudojami įstaigai skirti asignavimai 

Kuriama estetiška lauko aplinka.  

Kryptingai tobulinama pedagogų kvalifikacija. 

Sėkmingai diegiamos informacinės 

komunikacinės technologijos. 

Įstaigoje sudarytos optimalios sąlygos 

atsiskleisti vaikų individualumui ir 

kūrybiškumui 

Nepakankamas įstaigos ir šeimos partnerystės 

vystymas 

Nepakankamai geras socialinio emocinio 

ugdymo nuostatų buvimas. 

Nepakankamai saugi lauko aikštelių aplinka 

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  

Socialinės diferenciacijos ryškėjimas 

visuomenėje.  

Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių, skaičius.  

Nuolat kintanti įstatyminė bazė 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos planas 2020 metams, parengtas atsižvelgus į 

strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama, 

įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ugdymo 

srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ veiklos planas 2020 metams, parengtas atsižvelgus į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

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

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

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ ugdymo programą. 

2020 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 2020 metams naudojami sutrumpinimai: 

Švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM, Ugdymo plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas – 

KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir 

kultūros centras – KPŠKC, informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT, Rizikos veiksnių 

analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT sistema. 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“  

            2020 m. veiklos plano 

 2 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“  

2020 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 

2020-01-01 

2020-12-31 

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 2020 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 

2020 m. mokytojų 

tarybos posėdyje 

1.10. Vardinių etatų sąrašų pateikimas, 

patvirtinimas 

A. Milvydienė rugsėjis, 

gruodis 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

1.11. neformaliojo vaikų švietimo 

ugdymo programų įgyvendinimas 

A. Milvydienė, 

V. Čėsnaitė 

2020 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 ,,Žaidimai moko 

mokytis“ 

I. Zakarienė vasaris metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.1.2. atvira veikla ,,Eksperimentinė 

dailė“ 

I. Alvinskaitė kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.1.3. atvira veikla ,,Raidės išdykusios ir 

smagios“ 

A.Derkintytė kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.1.4 atvira veikla ,,Spalvoti rudens 

laiškai“ 

I.Alvinskaitė 

E. Kusienė 

spalis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.1.5. atvira veikla ,,Pasidalinkime 

šypsena“ 

R. Alseikienė lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2. Ilgalaikių ir trumpalaikių projektų 

įgyvendinimas 

V. Čėsnaitė pagal 

planus 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.1. įstaigos pažintinis projektas ,,Mūsų 

maži piršteliai žaidžia“ 

A.Glotovienė 

G. Šeputienė 

2020 m. mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.2. respublikinis sportinis projektas 

,,Mažųjų olimpinės žaidynės“ 

RIUKPA 

A. Derkintytė 

D. Gulbinienė 

2020 m.  metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.3 įstaigos bendradarbiavimo 

projektas ,,Sveikatiados maisto 

detektyvai“ 

A.Derkintytė 

S.Savickienė 

D. Jankauskaitė 

2020 m.  

sausis, 

lapkritis 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.4. įstaigos pažintinis projektas 

,,Spalvų vaivorykštė“ 

J. Jusupova, 

D. Kontrimė  

2020 m. 

gegužė 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.5 įstaigos bendradarbiavimo 

projektas su Vitės progimnazijos 

priešmokyklio ugdymo grupe 

S.Savickienė 

D. Jankauskaitė 

2020 m.  

vasaris-

gegužė 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.6. įstaigos higienos įgūdžių 

formavimo projektas   projektas 

„Švarūs dantukai“  

G. Žitkuvienė,   

L. Černauskaitė 

 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.7. įstaigos bendradarbiavimo 

projektas ,,Draugystės pynė“ 

S. Savickienė 

A. Derkintytė 

R. Alseikienė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.8. įstaigos pažintinis-kūrybinis ,,Mano 

pirštukai gali“ 

G. Šeputienė 

R. Alseikienė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.9. įstaigos pažintinis projektas ,,Sėju, 

auginu, stebiu“ 

G. Šeputienė 

R. Alseikienė 

2020 m. 

kovas 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

 

 



 

 

1 2 3 4 5 

2.2.10. respublikinis Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro inicijuojamas 

projektas „Sveikas kaip ridikas“ 

J. Voronova 2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.11. respublikinis aplinkosauginis 

projektas ,,Žalioji palangė“ 

A.Glotovienė, 

G. Šeputienė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.12. įstaigos bendradarbiavimo 

projektas su lopšeliu-darželiu 

,,Atžalynas“ ,,Mes gamtos vaikai“ 

I.Zakarienė, 

I.Alvinskaitė, 

D.Gulbinienė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.13. įstaigos sveikatinimo projektas 

,,Užkandžiauju sveikai“ 

I.Kuzminskienė 

V. Jurevičienė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.14. tarptautinis meno projektas 

,,Mamai 2019“ 

V. Čėsnaitė 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos  

2020 m. 

gegužė 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.15. įstaigos sveikatinimo projektas 

,,Judėjimas-džiaugsmas“ 

J. Voronova 

J. Jusupova 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.16. įstaigos kalbėjimo ir komunikacijos 

ugdymo projektas ,,Miklinu 

pirštelius, mankštinu liežuvėlį“ 

S. Savickienė 

D. Jankauskaitė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.17. tarptautinis Europinis e-Twining 

projektas ,,Sveiki vaikai-laimingi 

vaikai“ 

A.Derkintytė 2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.18. įstaigos sveikatinimo projektas 

,,Sveikatiada “ 

S. Savickienė 2020 m. 

rugsėjis, 

spalis 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.19. įstaigos pažintinis projektas 

,,Plaukit žuvelės didelės ir mažos“ 

A. Derkintytė 

D. Jankauskaitė 

2020 m. 

spalis 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.20. miesto praktinis edukacinis 

renginys ,,Ostern espass im Wald“ 

I. Alvinskaitė 2020 m. 

balandis 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.21. respublikinis aplinkosauginis 

projektas ,,Žalia pėda“ 

J. Voronova, 

J. Jusupova 

2020 m. 

 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.22 įstaigos projektas ,,Verkia duonelė 

tinginio valgoma“ 

A. Derkintytė 

D. Jankauskaitė 

L. Černauskaitė 

2020 m. 

 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.2.23. įstaigos sveikatinimo projektas 

,,Kad dantukai būtų sveiki“ 

I.Kuzminskienė 

V. Jurevičienė 

2020 m. 

 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3. teminių savaičių organizavimas V. Čėsnaitė pagal 

numatytus 

terminus 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3.1. teminė savaitė ,,Geltona, žalia, 

raudona 

D. Kontrimė 

J. Jusupova 

vasaris metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3.2. veiksmo savaitė ,,Be patyčių“ S. Savickienė 

D. Jankauskaitė 

kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 



 

 

1 2 3 4 5 

2.3.3. teminė savaitė ,,Kai vaikučiai 

švarūs ir tvarkingi-šypsosi visi 

laimingi“ 

J. Voronova 

G. Žitkuvienė 

balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3.4. teminė savaitė ,,Žiedų žiedeliai 

puošia darželį 

A.Glotovienė, 

G.Šeputienė 

A. Derkintytė 

gegužė metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3.5. teminė savaitė ,,Kelionė po 

vitaminų šalį 

R.Alseikienė 

G. Šeputienė 

lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.3.6. saugaus eismo savaitė ,,Būk 

atsargus kelyje“ 

I.Zakarienė 

D. Kontrimė 

rugsėjis 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 

2020-01-01 

2020-12-31 

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 

,,Geltona, žalia, raudona“ 

kūrybinė 

organizacijos 

įvaizdžio kūrimo gr. 

vasaris metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.3. akcija ,,Darom 2019“ J. Jusupova 

D. Kontrimė 

balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.4. Kovo-11 akcija ,, S. Savickienė kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.5. akcija ,,Dovanoju paukšteliui 

namelius“ 

J. Jusupova 

D. Kontrimė 

L. Černauskaitė 

kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.6 akcija Žemės dienai. Kūrybinių 

darbų paroda iš antrinių žaliavų 

I.Kuzminskienė 

V. Jurevičienė 

kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.7. akcija ,,Aš bėgu 2019“ J. Voronova 

D. Gulbinienė 

balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.8. akcija ,,Papuoškime medelį 

margučiais“ (su tėvais) 

J.Jusupova 

J. Voronova 

balandis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.9. vaikų piešinių paroda vaikų 

ligoninėje ,,Saulutė beldžiasi į 

žemę“ 

I.Alvinskaitė gegužė metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.10. vaikų ir tėvų darbų paroda 

,,Daržovių puota“ 

J.Jusupova 

J. Voronova 

rugsėjis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 
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2.4.11. Akcija ,,Mankštiada“ S.Savickienė rugsėjis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.12. neformaliojo (papildomo) ugdymo 

mokytojų  kūrybinių darbų paroda 

,,Laiškas rudeniui“  

I.Alvinskaitė lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.4.13. vaikų piešinių parodos vaikų 

ligoninėje ,,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 HansHase“  

I.Alvinskaitė 

 

pagal planą metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.5.3. tarptautinė socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo programos 

,,Kimochis“ įdiegimas 

V.Čėsnaitė 2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.5.4. 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, vaikų studijoje 

,,Linksmasis lagaminas“, Mažosios  

Lietuvos istorijos muziejuje 

V. Čėsnaitė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

pagal 

veiklos 

planus 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.6.2. išvykos prie jūros  A.Derkintytė, 

D. Gulbinienė 

 

pagal 

veiklos 

planus 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.6.3 renginys skirtas Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti  

E. Kusienė kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.6.4. ekskursija į Vitės progimnaziją A.Derkintytė 

R.Alseikienė 

kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.6.5. renginiai, skirti bendruomenių 

metams pažymėti 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2020 m. mokytojų  

tarybos 

posėdžiuose 

2.6.6. renginys skirtas tarptautinei vaikų 

gynimo dienai paminėti  

E. Kusienė birželis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 
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2.6.7. renginiai skirti lopšelio-darželio 

,,Bitutė“ 60-čio jubiliejui 

renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

2020 m. 

rugsėjis-

spalis 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

2.7. Dalyvavimas miesto, šalies 

renginiuose 

V. Čėsnaitė pagal 

veiklos 

planus 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.7.1. meninės raiškos renginiai, dainų 

konkursai 

E. Kusienė pagal 

veiklos 

planus 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

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 

 

sausis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.2 Vasario -16-osios šventė 

,,Mano Lietuva močiutės pasakose“ 

E. Kusienė 

R. Alseikienė 

J. Voronova 

vasaris metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.3. Užgavėnės ,,Pasitinkam pavasarėlį“ D. Kontrimė 

E. Kusienė 

J. Jusupova 

A. Glotovienė 

J. Voronova 

vasaris metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.4. 

 

 

velykiniai rytmečiai ,,Ei, Velyke!“ 

 

E. Kusienė, 

A. Glotovienė, 

A. Glotovienė 

balandis 

 

 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.5. šeimos šventė ,,Mūsų draugiška 

šeima“ 

E. Kusienė 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

gegužė metodinės 

tarybos posėdis 

2.8.6. vaikų gynimo dienos renginys 

,,Sveika, vaikyste“ 

I. Kuzminskienė, 

V. Jurevičienė 

L. Černauskaitė 

birželis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.7. rugsėjo 1-oji ,,Labas, rugsėji“ E.Kusienė 

I. Zakarienė 

J. Voronova, 

I. Alvinskaitė, 

J. Jusupova 

rugsėjis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.8. Jubiliejiniai renginiai, skirti 

lopšelio-darželio 60- mečiui. 

renginių 

organizavimo 

kūrybinė grupė 

spalis mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.9. rudens vakaronės ,,Pabūkime 

drauge“ 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

E. Kusienė 

lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

2.8.10. Kalėdiniai renginiai ,,Sužibo, 

sužibo eglutė žalia“ 

E. Kusienė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

gruodis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 
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3. Pedagoginės veiklos vertinimas ir įsivertinimas 

3.1. vidaus audito vykdymas V. Čėsnaitė 

VAK grupė 

2020-01-01 

2020-10-31 

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 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

4. Patirties sklaida 

4.1. pedagogų metodinių darbų parodos, 

dalyvavimas konferencijose, 

seminaruose pristatant pozityviąją 

darbo patirtį 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

 

pagal 

veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

4.2. patirties sklaida pedagoginėje 

spaudoje, socialiniuose tinkluose 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

2020-01-01 

2020-12-31 

mokytojų  

tarybos 

posėdžiuose 

5. Pedagoginės veiklos stebėsena 

5.1. ugdomosios veiklos stebėjimas ir 

analizė visose amžiaus grupėse 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

vasaris-

gruodis 

 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.2 vaikų individualios pažangos 

vertinimas ir vertinimo 

dokumentavimas 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

gegužė,  

rugsėjis 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.3. E-dienyno pildymo stebėsena ir 

analizė 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

2020 m. metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.4. pedagoginės patirties sklaida, 

lankytų ir išklausytų seminarų 

refleksija 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

lapkritis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.5 palankios emocinės aplinkos 

kūrimo ir vaikų adaptacijos 

stebėjimas ir analizė 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

rugsėjis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.6. įstaigoje vykdomų projektų ir kitų 

renginių analizė 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

gruodis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.7. pasivaikščiojimų lauke 

organizavimo kokybė, lauko 

aplinkų ir priemonių panaudojimas 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

nuolat metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

5.8 IKT panaudojimo ugdomajame 

procese stebėsena 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

nuolat metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

6. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

6.1. institucinis: Valstybinė maisto 

veterinarinė tarnyba; PPT; Vaiko 

teisių apsaugos tarnyba; 

Visuomenės sveikatos centras; 

Socialinės rūpybos skyrius; 

Visuomenės sveikatos biuras 

 

A. Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

pagal 

veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 
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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. jungtinė veikla su Klaipėdos 

lopšeliais-darželiais: „Vyturėlis“, 

„Atžalynas“; Klaipėdos darželiu 

„Gintarėlis“; Klaipėdos Vitės 

progimnazija; Klaipėdos mokykla-

darželiu, „Varpelis“ laisvalaikio 

centru ,,Liepsnelė‘,  Vaivorykštės 

tako gimnazija  

A. Milvydienė 

J. Voronova 

 

pagal 

veiklos 

planus 

mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

 

 

 

 

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 

2020-01-01 

2020-12-31 

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 

 

2020-01-01 

2020-12-31 

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) 2020 m. veiklos programos 

gairių aptarimas ir derinimas 

 

V.Čėsnaitė 

 

sausis metodinės 

tarybos ir VG 

komisijos 

posėdžiuose 

8.2. VKG posėdžių, pasitarimų 

organizavimas   

V. Čėsnaitė 2020 m.  VG komisijos 

posėdžiuose 
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8.3. bendradarbiavimas su Klaipėdos 

PPT  

logopedė 2020-01-01 

2020-12-31 

 

 

metodinės 

tarybos ir VG 

komisijos 

posėdžiuose  

9. Vaikų sveikatos priežiūra 

9.1. sveikos mitybos skatinimas E. Leonaitė 2020-01-01 

2020-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.1.1. paskaita ,,Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarka“ (įstaigos 

bendruomenei) 

E. Leonaitė sausis mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

9.1.2. praktinės pamokos : 

,,Kodėl verta valgyti daržoves“ 

,,Sveikos lėkštės sukūrimas“ 

E. Leonaitė  

vasaris 

balandis 

mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

9.1.3. stendas ,,Žalio maisto nauda 

sveikatai“ (darželio bendruomenei) 

E. Leonaitė gegužė mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 

9.1.4. maitinimo pagal patvirtintą 

valgiaraštį priežiūra 

E. Leonaitė 2020-01-01 

2020-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.1.5. sąrašo mokinių, kuriems reikalingas 

tausojantis maitinimas, sudarymas 

E. Leonaitė 2020-01-01 

2020-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.2. sveikos aplinkos kūrimas E. Leonaitė 2020-01-01 

2020-12-31 

įstaigos tarybos, 

direkciniuose 

posėdžiuose 

9.2.1. stendas ,,Saugios aplinkos namuose 

kūrimas“ 

E. Leonaitė kovas įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

9.2.2. paskaita,, Triukšmo pavojus 

sveikatai“ 

E. Leonaitė spalis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

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

tarybos 

posėdžiuose 

9.2.4. sužalojimų prevencijai: paskaitos 

,,Gatvėje elgiuosi saugiai“, 

,,Namuose aš saugus“ 

E. Leonaitė gruodis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

9.2.5. psichinės sveikatos stiprinimas: 

paskaita ,,Su patyčiom 

nedraugauju“ 

paskaita ,,Mokomės teisingai reikšti 

emocijas“ 

diskusija ,,Ar jaučiuosi laimingas“ 

E. Leonaitė  

lapkritis 

 

spalis 

 

rugsėjis  

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

9.3. Užkrečiamų ligų profilaktika E. Leonaitė   

9.3.1. mokinių sergamumo kontrolė 

epidemijos metu 

E. Leonaitė 2020-01-01 

2020-12-31 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

9.3.2. paskaita ,,Rankas plauname 

švariai“ 

stendas ,,Mano rankos be mikrobų“ 

Mikrobų keliamas pavojus 

sveikatai“ 

E. Leonaitė gegužė 

 

balandis 

birželis 

mokytojų, 

tarybos 

posėdžiuose 
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10. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos  programos 

įgyvendinimas  

E. Leonaitė, 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2020-01-01 

2020-12-31 

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 

 

12.1. Estetiško maisto pateikimo 

rekomendacijų taikymo  mokymai 

nepedagoginiam personalui 

S. Račkuvienė 2020-01-01 

2020-12-31 

įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

12.2. nepedagoginio personalo  veiklos 

priežiūros vykdymas 

S. Račkuvienė 2020-01-01 

2020-12-31 

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. Darbuotojų metinio veiklos 

vertinimo tvarkos aprašo  

atnaujinimas 

A. Milvydienė 

 

sausis  Įstaigos ir Darbo 

tarybų 

posėdžiuose 

14.2.  Darbo apmokėjimo sistemos 

pakeitimas 

A. Milvydienė 

 

sausis 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. vaikų lankomumo apskaitos 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 
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15.2. pasiruošimas naujiems mokslo 

metams 

A. Milvydienė 

S. Račkuvienė 

rugpjūtis įstaigos ir 

Darbo tarybų 

posėdžiuose 

15.3. ugdymo priemonių, žaislų, 

literatūros, metodinės medžiagos 

įsigijimas  

V. Čėsnaitė 

 

pagal poreikį Įstaigos ir 

Darbo tarybų 

posėdžiuose 

15.4. kanceliarinių, statybinių, ūkinių 

prekių įsigijimas 

S. Račkuvienė 1 kartą per 

ketvirtį 

įstaigos ir 

darbo tarybos 

posėdžiuose 

15.5. kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų pašalinimas 

S. Račkuvienė pagal 

numatytus 

terminus 

įstaigos ir 

Darbo tarybų 

posėdžiuose 

15.6. koridoriaus laiptų pakeitimas S. Račkuvienė III ketvirtis Įstaigos ir 

Darbo tarybų 

posėdžiuose 

15.7. virtuvės ir grupių virtuvėlių 

inventoriaus atnaujinimas 

S. Račkuvienė III ketvirtis įstaigos ir 

Darbo tarybų 

posėdžiuose 

16. Įstaigos tarybos veikla 

16.1.  Įstaigos tarybos 2019 metų ataskaita. 

 Įstaigos vadovo 2019 metų veiklos ataskaita. 

 Biudžeto poreikio 2020 m. svarstymas. 2%  pajamų 

mokesčio rinkimo inicijavimas bei šio fondo paskirstymas. 

sausis 

 

 

įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

16.2. Įstaigos internetinės svetainės atnaujinimas ir 

informatyvumas. 

Lėšų, skirtų ugdymui ir ugdymo aplinkai, panaudojimas.  

gegužė 

 

įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

16.3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Vaikų aprūpinimas individualiomis ugdymo priemonėmis 

Naujų dokumentų, reglamentuojančių įstaigos veiklą, 

pristatymas 

rugsėjis įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

16.3. Įstaigos tarybos veiklos analizė. 

2%  pajamų lėšų panaudojimo aptarimas. 

Biudžeto planavimo ir įgyvendinimo aptarimas 

 

gruodis įstaigos tarybos, 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17. Mokytojų tarybos veikla 

17.1 1. Metinės veiklos ataskaitos pristatymas. Lopšelio-

darželio  2020 m. veiklos plano projekto derinimas. 

Pranešėja A. Milvydienė.  

2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus)  

atestacijos komisijos sudėties pakeitimas. Pranešėja 

V.Čėsnaitė  

3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bitutė“ mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2020-

2022 metų atestacijos programos suderinimas. Pranešėja 

V.Čėsnaitė. 

sausis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17.2. 1. Pažyma. Įstaigos mikroklimatas. Apklausos rezultatų 

analizė (A. Milvydienė, V. Čėsnaitė). 

gegužė mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 



 

 

2.  Diskusija. Darbas vienoje grupėje: partnerystės 

privalumai ir trūkumai. 

17.3. 1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams: aplinkos 

vertinimas, veiklos planavimas, prioritetų numatymas. 

Aktualūs mokyklos veiklos organizavimo klausimai 2020-

2021 mokslo metams. (A. Milvydienė). 

2.  Ugdomosios veiklos planavimas (V. Čėsnaitė) 

rugsėjis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

17.4. 1. Pažyma. ,,Dalykinis ir profesinis bendradarbiavimas, 

gerosios patirties sklaida lopšelyje-darželyje ,,Bitutė“. 

2. ,,Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo kokybė“.  

Mokytojų pasisakymai. 

3. 2020m. įstaigos veiklos apžvalga. Veiklos gairių  2021 

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

lapkritis mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

18. Metodinės tarybos veikla 

18.1. 1. Pranešimas,,Kaip pratinti vaiką spręsti problemas? (R. 

Alseikienė). „  

2. Susipažinimas su Vaikų emocinės gerovės stiprinimo 

metų minėjimo programa (V.Čėsnaitė). 

3. Atvira veikla ,,Žaidimai moko mokytis“ (I. Zakarienė). 

4. Atvira veikla ,,Eksperimentinė dailė“ (I. Alvinskaitė). 

5. Atvira veikla ,,Raidės išdykusios ir smagios“ (A. 

Derkintytė) 

kovas metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

18.2. 1. Pranešimas. Vaikų adaptacijos ikimokykliniame amžiuje 

ypatumai“ (D. Kontrimė). 

2.  Pasiruošimo įstaigos jubiliejui aktualijos (įvaizdžio ir 

renginių organizavimo kūrybinės grupės) 

3. Atvira veikla ,,Pasidalinkime šypsena“ (R. Alseikienė) 

4. Atvira veikla ,,Spalvoti rudens laiškai: (I.Alvinskaitė, E. 

Kusienė). 

spalis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

18.3. 1. Pedagoginės veiklos stebėsenos ataskaita. 

2. Prevencinių programų įgyvendinimo analizė. 

2. 2020 m. įstaigos metodinės veiklos apžvalga. Veiklos 

gairių  2021 m. numatymas. V.  Čėsnaitė 

gruodis metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

19. Bendruomenės susirinkimai 

19.1. 1.  Diskusija „Mūsų emocijos“. PPT lankstinukas. 

2.  Edukacinė išvyka ,,Geriau pažinkime Lietuvą“ 

gegužė įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

19.2.  Psichologės Linos Norkienės paskaita ,,Įsisąmoninimu 

grįstas streso valdymas“ 

spalis įstaigos tarybos 

posėdžiuose 

19.3 Renginiai: 

1. Renginys  bendruomenei ,,Dovanų idėjos“ 

2. Renginys, skirtas įstaigos jubiliejui ,,Mums 60“ 

3. Kalėdinis vakaras. Kalėdinio vainiko pynimas 

 

kovas 

spalis 

gruodis 

mokytojų 

tarybos 

posėdžiuose 

20. Bendri tėvų susirinkimai 

20.1. 1. Paskaita ,,Nauja patirtis-darželis“. Psichologė Žaneta 

Simutytė-Jogminienė  

2. Vaikų darbų paroda (neformaliojo švietimo mokytojas) 

kovas mokytojų ir 

metodinės 

tarybos 

posėdžiuose 

20.2. 1. Apskrito stalo diskusija. „Mokyklos ir šeimos sėkminga 

partnerystė. Pasiūlymai ir idėjos tėvų bendradarbiavimui“ 

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. Metų veiklos ataskaitos projektas. Pasiruošimas darbuotojų 

metinės veiklos vertinimui  

A.Milvydienė 

V. Čėsnaitė 

S.Račkuvienė 

gruodis 

_________________________ 


