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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „GILIUKAS“ 
2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ (toliau – l.-d. „Giliukas“) veiklos planas 2018 
metams (toliau – planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės 
poreikius, išorinio vertinimo, atlikto 2016 m. ir pakartotino vertinimo 2017 m.  rekomendacijas, 
vidaus plačiojo audito išvadas,  nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus 
ir priemones uždaviniams vykdyti. 
 2. Planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo 
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymo(-si) 
poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 
švietimui skirtus išteklius. 
 3. Planas parengtas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 metų 
strateginiu veiklos planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu 
Nr. T2-290; Klaipėdos miesto savivaldybės 2013–2020 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu 
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T2-79; Klaipėdos lopšelio-
darželio „Giliukas“ 2016–2018 metų strateginiu planu, kuriam pritarta Klaipėdos miesto 
savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2015-11-
17 įsakymu Nr. ŠV1-338. Planas parengtas atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2018 metų veiklos prioritetus, 
kurie patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 
Švietimo skyriaus vedėjo 2017-12-18 įsakymu Nr. ŠV1-389. 
 4. Planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas“ administracija, pedagogai ir kiti 
pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai 
( globėjai, rūpintojai). 

5. Plane naudojami sutrumpinimai: Ugdymo plėtotės centras – UPC, Klaipėdos universitetas 
– KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, informacinės komunikacinės 
technologijos – IKT, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – PŠKC, Klaipėdos 
valstybinė kolegija  – KVK, Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Vidaus audito 
koordinavimo grupė – VAK, stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės – SSGG, Vaiko gerovės 
komisija – VGK, Biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos skyrius – BĮCAS. 

 
II SKYRIUS 

2017 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
 

Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiama formuoti ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos, lietuvių kalbos kultūrinius, socialinius ir 
emocinius įgūdžius suteikiant pagrindą asmenybės sėkmingam ugdymuisi. 



  

 

2

 

Šio prioriteto įgyvendinimui iškelti trys metiniai tikslai: 
1. Užtikrinti efektyvią paramą vaikui ir šeimai siekiant vaiko saugumo, emocinio, fizinio, 

socialinio, sveikatos bei švietimo pagalbos specialiųjų poreikių vaikams. 
2. Įgyvendinant programas ir projektus įtraukti šeimą į ugdymosi bei pasiekimų vertinimo 

procesus. 
3. Plėsti neformalųjį vaikų švietimą sudarant sąlygas vaikų saviraiškos poreikiams tenkinti. 
4. Gerinti įstaigos dokumentų valdymą. 
Numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui: 1) sudaryti sąlygas ir užtikrinti efektyvią 

paramą vaikui ir šeimai siekiant vaiko saugumo, emocinio, fizinio, socialinio, sveikatos bei 
švietimo pagalbos specialiųjų poreikių vaikams; 2) įgyvendinant programas ir projektus įtraukti 
šeimą į ugdymosi bei pasiekimų vertinimo procesus; 3) plėsti neformalųjį vaikų švietimą sudarant 
sąlygas vaikų saviraiškos poreikiams tenkinti; 4) sudaryti sąlygas  ir gerinti įstaigos dokumentų 
valdymą; 5) užtikrinti įstaigos visų sričių funkcionalumą, sudaryti saugią ir modernią darbo, 
ugdymosi, sveikatos saugojimui palankią aplinką. 

1. Įgyvendintas uždavinys – sudaryti sąlygas ir užtikrinti efektyvią paramą vaikui ir šeimai 
siekiant vaiko saugumo, emocinio, fizinio, socialinio, sveikatos bei švietimo pagalbos specialiųjų 
poreikių vaikams. Įstaigoje dirbo kvalifikuoti ir kompetentingi pedagogai: 7 auklėtojai 
metodininkai, 2 mokytojai metodininkai, logopedas metodininkas, 5 vyresnieji auklėtojai ir 3 nuo š. 
m. rugsėjo mėnesio pradėjusios dirbti auklėtojos. Metų pabaigoje vienai auklėtojai suteikta: 
auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Įstaigos vadovams suteikta II-oji vadybinė 
kategorija.  

Tenkinant individualius vaiko sveikatos, saugumo, emocinius, fizinius ir socialinius 
poreikius, vykdytos dvi neformaliojo vaikų švietimo programos: „Sveikos gyvensenos ir sveikatos 
saugojimo“ ir „Kūno kultūros“, tarptautinė socialinė programa „Zipio draugai“. Sudarytos sąlygos 
vaikų sveikatos stiprinimui ir įgyvendintas „Vaikų sveikatos priežiūros planas“. Įgyvendintas 
tęstinis vaikų sveikatingumo ugdymo projektas „Augu sveikas ir saugus“, pravestos šešios teminės-
kūrybinės sveikatingumo savaitės, bei organizuoti vaikų susitikimai: su odontologo padėjėju – 
prevencinė dantų higienos veikla „Švarūs ir sveiki dantukai blizgės“, bitininku – ,,Visa tiesa apie 
bites ir medų“, Joninių šventėje pokalbiai apie žolelių naudą ir arbatų skanavimas, vaikų ekskursijos 
į mišką, prie jūros pasaulinei širdies dienai paminėti, gaisrininkais – išvykos metu į priešgaisrinę 
valdybą, įgyvendintas tęstinis vaikų saugaus eismo ugdymo projektas „Aš saugus, kai žinau“, bei 
teminė-kūrybinė savaitė ir teminis rytmetis „Trijų švieselių miestelyje“, vaikų išvykos į saugaus 
eismo klasę – „Budrus kelyje“. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojo pravestos judriosios 
sportinės vaikų pramogos: „Žaidžiu ir pasakoju“, „Švari aplinka – mūsų sveikata“, „Vaikų gynimo 
diena“; organizuotos grupių vaikų ir tėvų sportinės pramogos – „Sportuokime kartu“, kartu suteikė 
tėvams individualių patarimų ,,Jogos galimybės“; organizuotas pasivaikščiojimas su sportinio 
orientavimosi elementais kartu su darželio „Gintarėlis“ ugdytiniais; organizuota: sveikatos mokymo 
ir ligų prevencijos centro inicijuota akcija „Apibėk mokyklą“, kurioje aktyviai sportavo vaikai, 
pedagogai, tėvai bei įstaigos darbuotojai, priešmokyklinukų išvyką edukacinei veiklai į studiją 
„Grok“. Su vaikais paminėtos: pasaulinė sveikatos, širdies, Žemės dienos. Vaikai dalyvavo 
edukacinėse veiklose organizuojamose: Klaipėdos miesto vyriausiojo policijos komisariato – 
priešmokyklinukų komanda dalyvavo konkurse „Saugiausias 2017 metų darželis“, Klaipėdos 
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Klaipėdos atliekų tvarkymo centro edukacinė veikla 
su priešmokyklinukais. Organizuota dvidešimt keturios vaikų sveikatingumo ekskursijų į mišką, 
prie jūros, orientavimo įgūdžiams, sporto šventei, o birželio-liepos mėnesiais – kasdienės 
ekskursijos ir sportiniai žaidimai prie jūros. Pedagogai padėjo pasiruošti vaikams dalyvauti: 
ikimokyklinio ugdymo įstaigų sporto ir sveikatos šventėje prie jūros – „Auskim, vaikai, žaidimus“. 
Priešmokyklinių ir vyresniųjų grupių vaikai dalyvavo „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2017“. 
Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto paskaitos vaikams: „Mano mėgstami ir man naudingi 
produktai“,  „Dantų apnašos“, „Rūkymo žala“, „Mityba“, „Emocijos“, „Alkoholio žala“, „Aš augu 
sveikas ir saugus“, „Apsaugok save kelyje – užsidėk atšvaitą“, visuomenės sveikatos priežiūros 
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specialisto organizuotos vaikų ekskursijos į įstaigos virtuvę, su tikslu susipažinti su maisto 
gaminimo sąlygomis ir virėjo profesija.  

Įgyvendinome vaiko gerovės komisijos keltą tikslą – profesionalai ir kokybiškai organizuoti 
vaikų ugdymo procesą, skatinti asmenybės raidą saugioje ir sveikoje aplinkoje, didinti specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymo(-si) veiksmingumą, sudarant palankias ugdymosi sąlygas 
pagal jo galias ir gebėjimus. Organizuoti 7 vaiko gerovės komisijos posėdžiai, aptartos aktualios 
problemos ir priimti nutarimai. Teikta specialioji logopedo pagalba I pusmetyje trisdešimt 
aštuoniems vaikams iš jų nustatyti vidutiniai poreikiai dešimt vaikų specialieji ugdymosi poreikiai. 
Logopedo vedami trys individualūs logopediniai užsiėmimai, bei vienuolika pogrupinių pagal vaikų 
kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimus. Parengtos šešios kalbos ugdymo rekomendacijos specialiųjų 
poreikių vaikams tėvams, bei pedagogams. II pusmetyje teikta specialioji logopedo pagalba 
trisdešimčiai vaikų iš jų nustatyti vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai keturiems vaikams. 
Logopedo vedami trys individualūs logopediniai užsiėmimai, bei vienuolika pogrupinių pagal vaikų 
kalbėjimo ir komunikacijų sutrikimus. Parengtos trys kalbos ugdymo rekomendacijos specialiųjų 
poreikių vaikų tėvams darbui namuose, bei viena pedagogams. Mokytojų tarybos posėdyje aptarti 
vaiko gerovės komisijos veikla, logopedo pagalbos specialiųjų poreikių vaikams teikimo rezultatai, 
bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais. 

Bendrauta ir bendradarbiauta su tėvais teikiant individualias konsultacijas sveikatos, 
ugdymo, mokesčių, organizaciniais klausimais. Organizuoti du visuotiniai tėvų susirinkimai į 
kuriuos buvo pakviestos: šeimos psichologė Aurelija Ananjevaitė dalinosi patirtimi tema 
„Skirtingos kartos po vienu stogu“, bei pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Aušra 
Žiobakienė – „Kaip skatinti vaiko pozityvią energiją. Susitvarkymo su pykčiu būdai“. Grupėse 
organizuoti tėvų susirinkimai tris kartus metuose. Įstaigoje organizuota tėvams: atvirų durų savaitė 
– paruošti informaciniai lankstinukai: „Mokomės saugaus eismo taisyklių“, ugdomųjų veiklų, 
individualių konsultacijų, fizioterapinių priemonių; informacinės skrajutės tėvams „Meškučių“, 
„Viščiukų“ grupių auklėtojų informacija – „Mūsų mažųjų dienelė“; straipsniai tėvų informacinėse 
lentose: „Vaikų dantų ligų profilaktika ir higiena“, ,,Ar mano vaikas draugiškas?“, „Ir kelyje būk 
saugus“, ,,Vaistinių augalų nauda žmogaus sveikatai“, ,,Medus – sveika ir skanu“, bendruomenės 
kūrybinės popietės – „Kūrybinio polėkio įkvėpti“, įspūdžiai įstaigos fojė; informacinis stendas – 
„Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“, rekomendacijos pedagogams ir tėvams dėl saugaus vaikų 
elgesio gaisro metu. Tėvams teikiama aktuali informacija įstaigos ir grupių stenduose.  

2. Įgyvendintas uždavinys – įgyvendinant programas ir projektus įtraukti šeimą į ugdymosi 
bei pasiekimų vertinimo procesus, 2017 metais vykdyta l.-d. „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo 
programa, kuri mokslo metų bėgyje atnaujinama, vadovaujantis naujausiomis metodinėmis 
rekomendacijomis. Meninio ugdymo, neformaliojo švietimo mokytoja, auklėtojos parengė metinius 
ir savaitės ugdymo(-si) planus kompiuteriu, pagal įstaigos metodiniame susirinkime aptartą formą, 
atsižvelgdamos į vaiko individualius poreikius, siekiamybes, galias, vertino vaiko pasiekimus ir 
pažangą, pagal ugdytinas sritis, diagramos pagalba. Šiais mokslo metais aptarėme su ikimokyklinio 
ugdymo pedagogais metodiniame susirinkime švietimo skyriaus inicijuotos darbo grupės paruoštas 
vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rekomendacijas ir nutarėme jomis naudotis. Pedagogai 
fiksavo, analizavo ir vertino vaiko ugdymosi pasiekimus (pažangą), galutinį vertinimą apibendrino 
mokslo metų pabaigoje. Priešmokyklinio ugdymo pedagogai planavo ugdomąją veiklą ir vertino 
priešmokyklinukų pasiekimus ir pažangą, vadovaudamiesi „Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 
programa“, bei metodiniame susirinkime aptarta vaikų pasiekimų vertinimo forma. Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai, stebėdami vaikų veiklą, analizuodami darbus, įvertino vaikų kompetencijas ir 
numatė prioritetines ugdytinas kompetencijas, paruošė priešmokyklinukų rekomendacijas pradinės 
mokyklos mokytojams. Sveikatos saugojimo ir meninės kompetencijos galimybes aptarė su 
neformaliojo švietimo mokytoja neformaliojo ir meninio ugdymo mokytoja. Mokytojų tarybos 
posėdyje aptarti priešmokyklinukų pasiekimai ir nutarta, kad vaikų kompetencijos atitiko 
priešmokyklinio ugdymo vaikų vertinimo kriterijus, bei aptarti ikimokyklinio ugdymo vaikų 
pasiekimai ir pažanga, teikta pagalba specialiųjų poreikių vaikams. Vaiko gebėjimai, žinios, 
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įgūdžiai ir pasiekimai, aptariami su tėvais individualių pokalbių metu. Metų bėgyje atnaujinome 
ikimokyklinio ugdymo programą ir pateikėme patvirtinimui.  

Siekiant inovacijų ir užtikrinant švietimo kokybę, pedagogai būrėsi į vaikų sveikatingumo, 
saugaus eismo, pilietinio, ekologinio, lietuvių kalbos, teatrinio, meninio, muzikinio, kalbos 
sutrikimų prevencinio ugdymo projektų, bei metraščio kūrimo, įstaigos interjero puošybos 
kūrybines darbo grupes, įgyvendino veiklos planus, pagilinant vaikų ugdymo(-si) kokybę. 
Tenkiname vaikų užsienio kalbų pažinimo poreikį, dalyvaudami Goethe‘s instituto ankstyvojo 
vokiečių kalbos mokymo projekte ir įgyvendiname programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“ su 
priešmokyklinių grupių vaikais. Pedagogai pravedė dvidešimt atvirų ugdomųjų veiklų. Įstaigoje 
organizuoti 126 tradicinių ir netradicinių renginių. Organizuotos 16 švenčių, 4 iš jų bendros šventės 
su tėvais. Organizuotos 14 kūrybinių-teminių savaičių: lietuvių kalbos ugdymo projekto 
„Keliaujame kalbos takeliu“ – „Pasakų šalis“, pilietinio ugdymo „Gimtinės spalvos“ –„Užaugau 
Lietuvoj, šalelėj mylimoj“, skirta paminėti lietuvių kalbos kultūros ir tautinių rūbų metams su 
socialiniais partneriais – Vitės pagrindine mokykla, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  – Kovo 
11-ąjai paminėti su „Smeltės“ progimnazijos mokiniais ir mokytojomis – „Dainuokim ir šokim 
Lietuvai“, parodą – „Auskime gerumo juostą“, ekologinio projekto „Gamta – mūsų namai“: 
„Baltasis badas“, „Mes rūšiuojam. Žemės dienos minėjimas“, šokis Žemei, informacijos rinkimas 
apie grupių pasirinktą augalą: medį, gėlę, sportinės pramogos „Švari aplinka – mūsų sveikata“; 
meninio projekto „Kuriantis vaikas – laimingas vaikas“ – grupių pramogos „Šalčio pokštai“, tėvų 
kartu su vaikais kurtos kalėdinės pasakos „Kalėdos ne už kalnų“; teatrinės raiškos projekto „Lėlė“ – 
pramoga „Pelytės abėcėlė“, teatriniai rytmečiai ,,Pasidalinkim pasaka“; vaikų saugaus eismo 
ugdymo projekto „Aš saugus, kai žinau“ organizuoti edukaciniai rytmečiai su vaikais – „Trijų 
švieselių miestelyje“, „Keturi ratai“ – praktiniame užsiėmime „Apsaugok save kelyje – užsidėk 
atšvaitą“; sveikatingumo ugdymo projekto „Augu sveikas ir saugus“: „Dantukų fėja“, ,,Mes- 
draugystės ambasadoriai“, ,,Sveikatos žolynėliai“, „Visa tiesa apie bites ir medų“, „Mano širdelė“, 
„Ir saugus ir sveikas auga mūsų vaikas“, ,,Smagu sportuoti su šeima“ (alkoholio, tabako ir kt. 
psichiką veikiančių medžiagų prevencinė programa); muzikinio projekto „Muzikos garsai“: 
muzikinės vaikų interpretacijos pagal lietuvių liaudies pasakas, sakmes ir pasakas be galo 

edukaciniame-kultūros projekte, „Vaikų kultūros dienos“ Žvejų kultūros rūmų bendruomenių 
namuose; trumpalaikis projektas „Pažink ir pamilk gamtą“. Vaikų saviraiškos kūrybinės darbo 
grupės organizuoti renginiai: jungtinis Klaipėdos l.-d.: „Giliukas“, „Obelėlė“, „Bitutė“, d. 
„Gintarėlis“, „Varpelio“ m.-d., sutrikusio vystymosi kūdikių namų auklėtinių koncertas „Mano 
pasaulio spalvos“, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai ir Lietuvių kalbos kultūros metams 
paminėti Klaipėdos savivaldybės Viešosios bibliotekos Girulių filiale bibliotekoje-bendruomenės 
namuose.  

Įgyvendinant projektus ir bendradarbiaujant su šeima, organizuotos kūrybinių darbų 
parodos: „Raidės – personažai“, „Mažos mašinėlės man labai patinka“, „Gaisrui – NE“, „Gamta 
vaiko akimis“ – „Po rudens lapu“, „Prikelkime daiktą antram gyvenimui“ organizuota ir Klaipėdos 
savivaldybės viešosios bibliotekos Girulių filiale, bibliotekos-bendruomenės namuose. 
Organizuotos tėvų iniciatyvos – vaikų supažindinimas su tėvų profesijomis: Kretingos dvaro 
saldaininėje – susipažino su saldainių gaminimo tradicijomis; UAB „ALG knygynai“ darbuotoja 
pasakojo, kaip atsiranda knygos; akcinėje bendrovėje (toliau AB) „Klaipėdos nafta“ – operatoriaus 
darbą – kaip transportuojama nafta, kokių rūšių būna, laboranto darbą, tyrimus – kaip nafta tampa 
kuru; pristatytas karininko darbas su amunicija, jos funkcijos ir reikšmė; priešmokyklinukai lankėsi 
laivų krovos AB „Klaipėdos Smeltė“; papasakojo apie gydytojo darbą, priemones, įrankius 
naudojamus procedūroms ir operacinėje; logistikos darbuotojo darbą, kaip derinti krovinių 
pakrovimą, vežimą, sekti krovinių judėjimą kitose šalyse. 

Įstaigos vaikai, padedant pedagogams, aktyviai dalyvavo tarptautiniuose, šalies ir miesto 
renginiuose: Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamoje akcijoje 
„Vasario16-ąją švęskime linksmai ir išradingai“, viešosios įstaigos „Vaikų linija“ organizuojamoje 
„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2017“ – gavome padėką; tarptautiniame projekte „Draugystės 
pynė“ ir pristatėme ikimokyklinių grupių vaikų kūrybinius darbus parodoje – rankelės, skirtoje 
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paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną; Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ vasario 16-osios 
eilėraščių konkurse – nominacijų laimėtojai; vaikai patiriantys kalbėjimo sutrikimus Klaipėdos 
miesto šiaurinio mikrorajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų logopedų metinio bendradarbiavimo 
projekto „Džiugina ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka“ renginyje „Mano eilėraštis Lietuvai“, 
skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir renginį „Žiemos stebuklo 
belaukiant“ – žiemos pasakos inscenizacija pagal S. Nėries eilėraštį „Senelės pasaka“ Lietuvos 
aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinyje; Klaipėdos miesto policijos komisariato organizuojamame 
konkurse „Saugiausias darželis 2017“; tradiciniame bėgime „Laisvės gynėjų kelias“ nuo Girulių TV 
bokšto iki Klaipėdos savivaldybės; Klaipėdos miesto žvejų kultūros rūmuose ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Mažais žingsneliais po Klaipėdą“, skirtame Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai. Vaikai dalyvavo edukacinėse veiklose: LDM P. Domšaičio 
galerijos „Mažasis alchemikas; Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo 
edukacinėje programoje „Pasislėpusios raidės“; Palangos parke, gintaro muziejuje – „Kas yra 
gintaras“; Klaipėdos laikrodžių muziejuje, Klaipėdos saugaus eismo klasėje, policijos komisariate, 
Klaipėdos priešgaisrinėje ir gelbėjimo valdyboje. Organizuota edukacinė veikla susitikimai su: 
Klaipėdos miesto Vitės pagrindinės mokyklos ketvirtų klasių mokytojomis, vaikų knygelių 
rašytojos Z. Gaižauskaitės – „Velykų bobutės pasakaitė“, odontologo padėjėja L. Juočeriene, 
bitininku, grupių edukacinės ekskursijos į logopedės kabinetą. Organizuotos edukacinės programos 
ir veiklos vaikams įstaigoje: MB „Mažųjų ugdymas“ – praktinės programos priešmokyklinių ir 
vyresniųjų grupių vaikams: „Robotukas“, „Duonos kepaliukas“; edukacinė programa – ,,Visa tiesa 
apie bites ir medų“, edukacinė veikla su Klounu LULU, Klaipėdos miesto atliekų tvarkymo centro 
visuomenės švietimo atliekų tvarkymo veikla priešmokyklinukams.  

3. Įgyvendintas uždavinys – plėsti neformalųjį vaikų švietimą sudarant sąlygas vaikų 
saviraiškos poreikiams tenkinti. Tenkinome pagrindinius vaiko poreikius: saugumo, judėjimo, 
žaidimo, pažinimo, bendravimo, bendradarbiavimo ir saviraiškos. Parengtos dvi neformaliojo vaikų 
švietimo programos įgyvendinimui nuo 2018 m.: ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio 
ugdymo programa „Kurdamas auginu save“, stebėjimų ir eksperimentavimo programa „Pažinimo 
kelias“. Meninio projekto auklėtojos organizavo miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių 
darbų parodą – konkursą, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti Klaipėdos miesto 
viešosios bibliotekos Pempininkų filiale. Dalyvavome vaikų kūrybinių darbų konkurse: dienraščio 
„Vakarų ekspresas“ – „Nupiešk savo draugą“; parodose: Airijos neformaliojo vaikų švietimo 
įstaigoje Korko lituanistinėje mokykloje „Banga“; Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ – 
„Pavasaris Klaipėdoje“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Lilijos Petraitienės 
organizuojamoje vaikų piešinių konkurse-parodoje „Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią 
Klaipėdą“ ir apdovanoti Lietuvos Respublikos Seimo nario padėkos, Klaipėdos vaikų ligoninėje: 
„Sniego ir ledo paslaptys“, „Saulutė ritasi per dangų“, „Žiemos spalvos“; įstaigos koridoriuje: 
„Šalčio pokštai“, „Prisėdo saulytė lauke ant akmens“, „Pasisupk ant rudeninio klevo lapo“, 
„Žiemužėlės sapnas“. „Varpelių“ grupės šeimos kūrybinių darbų parodą – „Rudens kraitelė pilna 
gėrybių įvairių“. Organizuota 16 edukacinių – pažintinių ekskursijų į Klaipėdos savivaldybės 
Viešosios bibliotekos Girulių filialą – „Kur gyvena knygos“, sužinojo apie bibliotekininko darbą, 
bei logopedo kabinetą, geležinkelio stotį, l.-d. „Gintarėlis“, Klaipėdos miesto sutrikusio vystymosi 
kūdikių namus, laikrodžių muziejų, policiją, saldainių fabriką, P. Domšaičio galeriją – „Mažasis 
alchemikas“, Pempininkų filialą – „“. Įstaigoje organizuojamos (papildomo ugdymo) veiklos: vaikų 
šokio ir teatro studijos, krepšinio treniruotės (Nacionalinė krepšinio akademija), sportinės karate 
treniruotės (sporto klubas „Okinava“), anglų kalbos mokymas. Vaikams sudarytos sąlygos dalyvauti 
ir pamatyti į įstaigą atvykstančius teatro, meno kolektyvų pasirodymus: Klaipėdos miesto šeimos 
teatro spektaklį „Lietuviška pasaka apie tris seseris“, Šiaulių „Birbirono“ spektaklį „Skaniausiai 
pavojinga pasaka“, Vilniaus „Avilio“ šeimos teatro spektaklį „Prieskonių indo paslaptis“, klouno 
Lulu spektaklį „Kaip klounas laimės ieškojo“, Šiaulių „Magijos“ teatro „Programa su gyvūnais“, 
„Bitės“ teatro spektaklį „Skruzdėlytės Ferdos nuotykiai“, Drakoniuko teatro spektaklį „Žvaigždės 
pelėdoms“, Šiaulių studijos „Svirplys“ šou grupės „Trys draugai“ teatralizuotą koncertą „Dainos iš 
lagamino“, Klounų Vito ir Sašos pasirodymą, Vilniaus „Vitražinio teatro“ spektaklį „Drąsus 
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mažylis“, sferinio – trimačio kino teatro filmą: „Zula patruliai“, „Kokomongas“; koncertus ir 
spektaklius Girulių bibliotekoje ir bendruomenės namuose: Klaipėdos vaikų laisvalaikio klubo 
„Draugystė“ teatro būrelio „Teatriukas A“ spektaklis vaikams „Sniego karalienė“, vaikų vasaros 
stovyklos dalyvių koncertas, Virgilijaus Vyšniausko teatralizuotą vaidinimą vaikams „Klounas ir 
jūra“, Eduardo Balsio menų gimnazijos mokinių koncertą „Kalėdų dvasia“. 

Organizavome socialinių partnerių: Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikams 
metodinę dieną – žaidimų dienelę įstaigos „Smalsučių“ grupėje, bei „Bitučių“ grupės 
organizuojamą šventinį rytmetį „Ožio diena“ ganiavos pabaiga“, ugdymo kambary žaidžiant 
interaktyvių grindų žaidimus, Kalėdinės eglutės įžiebimo šventinę popietę – „Žibintų šviesoje“; 
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ organizuotame vasario 16-osios eilėraščių konkurse, 
kūrybinių darbų parodoje – ,,Draugystė – laiminga vaikystė“; lopšelio-darželio „Obelėlė“ parodoje 
– „Pavasaris Klaipėdoje“, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialo Girulių 
bibliotekos-bendruomenės namų kiemelyje „Mano pasaulio spalvos“, skirtas Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai ir Lietuvių kalbos kultūros metams paminėti, vaikų ir šeimos kūrybinių darbų paroda 
„Prikelkime daiktą antram gyvenimui“, ,,Gaisro pavojai“. Dalyvavome Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namuose pramoginiame renginyje – „Kaziuko kermošius“, „Rudenėlio 
šventėje“, Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijos mokinių koncertas Kovo 11-ąją, Vitės pagrindinės 
mokyklos „Abėcėlės“ šventėje, Vasario 16-osios minėjime – muzikavo Vitės pagrindinės mokyklos 
mokiniai. Įstaigai, pedagogams ir vaikams įteiktos 34 padėkos, nominacijos, „Lietuvos geriausias 
vaikų darželis“ pirmos vietos laimėtojai savo savivaldybę (pagal švietimo gidas atsiliepimų ir 
renginių portalas, 2017 m.).  

Įstaigos vadovų, bei pedagogų teikta pagalba miesto pedagogams organizuojant ir įgyvendinant 
kvalifikacijos tobulinimo programas: direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui parengė 
kvalifikacijos tobulinimo programą „Edukacinės aplinkos kūrimas ir įtaka vaiko ugdymuisi“, 
kurioje darbo patirtį skleidė pedagogai, devyni skaitė pranešimus: „Edukacinės aplinkos kūrimas ir 
įtaka vaiko ugdymuisi muzikinėje veikloje“, „Funkcionalios aplinkos kūrimas priešmokyklinukams 
mokantis vokiečių kalbos“, ,,Unikalios aplinkos panaudojimas, siekiant vaikų domėjimosi aplinka ir 
pratinimosi saugoti gamtą“, „Aplinka įtakojanti vaiko ekologinį ugdymą(-si)“, „Funkcionali aplinka 
įtakojanti priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymąsi“, „Logopedo aplinkos kūrimo 
įvairovė, įtakojanti vaikų kalbėjimo sutrikimų šalinimo efektyvumą“, „Įstaigos interjero kūrimas 
įtakojantis vaikų estetinį suvokimą“; keturi auklėtojai vedė atviras ugdomąsias veiklas: 4–5 metų 
amžiaus vaikų grupėje – „Miško paslaptys“, 5–6 metų amžiaus vaikų grupėje – „Aš ir saugus 
eismas“, kūno kultūros veikla priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje – „Sporto aikštyno 
panaudojimo galimybės vaikų fiziniam lavinimuisi“ – „Gryname ore – sveikata“ judrieji ir 
kvėpavimo pratimai, „Funkcionalios aplinkos kūrimas ir įtaka ankstyvojo amžiaus vaikams“ – 

„Mažyliams viskas įdomu“; vienas pedagogas vedė praktinį užsiėmimą seminaro dalyviams bei 
pristatė autorinę parodą „Rankų darbo dėžutės“. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui parengė su 
bendraautoriais kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio ugdymo programos 
atnaujinimas. Į pagalbą auklėtojai planuojant ugdymo procesą“ ir pravedė tris seminarus miesto 
pedagogams, bei organizavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių 
pavaduotojų ugdymui konferenciją „Ikimokyklinio ugdymo proceso vadybos ir metodinės veiklos 
organizavimo patirtys“. „Neformaliojo švietimo mokytoja parengė kvalifikacijos tobulinimo 
programą „Šeimos ir pedagogų pozityvus bendradarbiavimas naudojant judrios veiklos formas“ ir 
pravedė du seminarus l.-d. „Bangelė“, l.-d. „Berželis“ bendruomenėms. Meninio ugdymo mokytoja 
dalyvavo respublikinėje metodinėje konferencijoje „Etninių vertybių puoselėjimas ikimokyklinėje 
įstaigoje – tautos kultūros pagrindas“ ir skaitė pranešimą „Sukas metų ratelis senolių pramintu 
taku“. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas dalyvavo konferencijoje „Kalbinės aplinkos kūrimo 
žingsniai priešmokykliniame amžiuje“ ir pristatė stendinį pranešimą „Komunikavimo 
kompetencijos plėtojimo idėjos projektinėje veikloje“. Vienuolika pedagogų dalyvavo 
respublikinėse teorinėse-praktinėse konferencijose. Trys pedagogai dalyvavo PPT seminarų cikle 
„Sudėtingų ugdymo proceso atvejų analizė, skirta ikimokyklinio ugdymo pedagogams“. 
Organizavome Rokiškio miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę dieną Klaipėdos 
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lopšelyje-darželyje „Giliukas“, kurioje priešmokyklinio ugdymo pedagogės vedė atvirą ugdomąją 
veiklą „Pelėdžiukų“ priešmokyklinio ugdymo grupėje „Indėnų gentis“ ir skaitė pranešimą 
Funkcionali aplinka įtakojanti priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymąsi“, bei 
vadovai pristatė pranešimą „Klaipėdos lopšelio-darželio „Giliukas edukacinės aplinkos vaikų 
savimonei ir saviraiškai“. Du pedagogai pristatė vaikų veiklos lauke pristatymus respublikiniame 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinės-pažintinės veiklos lauko projekte 
„Vaikystės aitvarai“. Auklėtoja dalyvavo Klaipėdos miesto ikimokyklinio amžiaus vaikų ir 
bendrojo ugdymo mokyklų 1–4 klasių mokinių projekto-konkurso baigiamajame renginyje „Auginu 
ir augu pats. Linksmieji personažai“. Direktorių pavaduotojų ugdymui yra miesto pedagogų 
švietimo ir kultūros centro metodinio būrelio pirmininkas ir auklėtoja dalyvaujanti ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų teatrinės veiklos organizavime. Pedagogai aktyviai tobulino kvalifikaciją: KPŠKC, 
KUTSĮ, VšĮ „Vaiko labui“, turizmo renginių vadovų mokymuose darbų saugos ir sveikatos 
klausimais ir seminaruose – 1169 valandų, 196 dienas. Dalyvavome UAB „Biznio mašinų 
kompanija“ ugdymo priemonių pristatyme ir išbandyme. Pedagogai aktyviai lankė miesto 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, logopedų, meninio ugdymo 
mokytojų metodinių būrelių organizuojamus metodinius renginius. Pagerėjo pedagogų metodinė 
sklaida - pedagogai skaitė pranešimus įstaigos metodinės, mokytojų tarybos posėdžiuose, lopšelio 
darželio tarybos bendruosiuose susirinkimuose. Vadovai organizavo padėkos popietę pedagogams 
„Lietuviškų dainų vainikas“.  

Pedagogų veiklos vertinimas ir įsivertinimas atliktas mokslo metų pabaigoje, aptarus 
mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketas. 
Organizuota ir vykdyta stebėsena pagal numatytą planą. Atlikta ugdymo(-si) aplinkos analizė – 
priemonių atitiktis pagal vaikų amžių, poreikius bei interesus, ugdymosi sąlygų sudarymas. 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, teorinių žinių įdiegimas praktikoje aptariamas Mokytojų 
tarybos posėdžiuose ir metodiniuose susirinkimuose, ruošiant pranešimus aktualiomis vaiko 
ugdymo, netradicinių metodų ir būdų taikymo temomis.  

Parengta ir nuolat atnaujinama informacija apie įstaigos prioritetinę ugdomąją veiklą 
internetinėje svetainėje (www.giliukas.emigna.lt). Įgyvendinti bendradarbiavimo veiklos planai su 
socialiniais partneriais: Klaipėdos miesto savivaldybės Viešosios bibliotekos Girulių filialu, 
Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namais, l.-d. „Obelėlė“, darželiu „Gintarėlis“, Vitės 
pagrindine mokykla ir „Smeltės“ progimnazija, Palangos lopšeliu-darželiu „Žilvinas“, Airijos Cork 
lituanistine mokykla „Banga“. Nuolat vykdomas bendradarbiavimas su Klaipėdos miesto 
savivaldybe, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento 
Švietimo skyriumi, PPT, Vaikų teisių apsauga, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru, 
medicinos įstaigomis, ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, Girulių 
bendruomene, girininkija, kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis: KPŠKC, KU TSI. 

4. Įgyvendintas uždavinys – sudaryti sąlygas ir gerinti įstaigos dokumentų valdymą – jų 
rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą. Tobulinome dokumentų valdymo sistemą, 
optimizavome darbo grupių veiklą rengiant įstaigos veiklos planavimo dokumentus. Išskirtinis 
dėmesys buvo skiriamas rengiant, tvarkant projektinių veiklų, kūrybinių grupių, ugdomojo proceso 
organizavimo dokumentus, paruošti dienynai ugdomosios veiklos planavimui. Laikantis 
raštvedybos reikalavimų pedagogų pildytos mokytojo ir pagalbos mokiniui kvalifikacijos 
tobulinimo anketos. Ieškant galimybių vaikų ir tėvų saviraiškai ir tėvų aktyvesniam dalyvavimui 
ugdymosi procese, pedagogai darbo grupėse analizavo įgyvendinamų projektų veiklą, numatė 
problemų sprendimo ir kaitos būdus, pristatė naujų idėjų, pasiūlymų projektinei veiklai atnaujinti.  

5. Įgyvendintas uždavinys – užtikrinti įstaigos visų sričių funkcionalumą, sudaryti saugią ir 
modernią darbo, ugdymosi, sveikatos saugojimui palankią aplinką. Įstaigos pedagogai kūrė 
funkcionalią aplinką grupėse, pagamino ir aprobavo metodiniuose, mokytojų tarybos pasitarimuose 
– 25 metodinių ugdymo priemonių“ teatro personažai, atributika teatriniams žaidimams, geometrini 
figūrų, žvėrelių pėdsakų, pavasarį grįžtančių paukščių pažinimui, dėlionė – medžiai, saugaus eismo 
ugdymui, vaikų prisistatymui „Aš grupėje“, grupių advento kalendoriai; antistresiniai veidukai; 
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pasakojimas plėtoti, spalvų rūšiavimui, garsų tarimui įtvirtinti, žodyno turtinimui, dėmesio, 
vaizduotės, kūrybiškumo, atminties ir loginio mąstymo lavinimui. 

Įsigijome naujų funkcionalių, tikslingų įrenginių: UAB „Biznio mašinos“ interaktyvias 
grindis „Funtronic“ su 64 judriais žaidimais vaikams, edukacinių robotukų „Bee-bot“, UAB 
„Šviesa“ interaktyvią lentą su pasiūla ugdomųjų veiklų; ugdymo priemonių: komunikacinei, 
socialinei, sveikatos saugojimo, pažintinei, kūrybinei-meninei ugdomajai veiklai, smulkiajai 
motorikai lavinti, pilietiškumui-tautiškumui ugdytis: I.Į. G. Pivorienės autentiškus tautinius 
kostiumus berniukams ir mergaitėms, UAB „Lizos svajos“ šventinės suknelės „Šypsenėlės“ 
ansambliui, UAB „Stibis“ magnetinių mokomųjų lentų, UAB „GVMM projektai“ žaidimų 
„Kūrybinė atmintis“, UAB „Zuja“ konstruktorių „Plius plius“, UAB „Janida“ tyrinėjimui, 
eksperimentavimui: du mikroskopus su priedais, žmogaus anatomijos modelis, edukacines korteles 
„Mano kūno dalys“, virtuvėlę, dantų priežiūros modelį, tyrinėjimų stovų rinkinį, penkių gėlių 
formos padėklus rūšiavimui, rėmą augalams stebėti, balansines svarstykles su priedais. Meninei 
veiklai priemonių: molbertą 4-iems, keičiančią spalvas šviesos lentą, skaidrų indą šviesos lentai 
arba smėliui, modeliuojančio molio, kinetinio smėlio, dažų tapymui pirštais, guašo, profesionalių 
teptukų. UAB „ALG knygynai“ spaudinių: knygų tyrinėjimui, eksperimentavimui, grožinės ir 
mokomosios literatūros; žurnalų: „Penki“, „Lututė“, „Vakaro žvaigždelė“. Aprūpinome pedagogus, 
kitus darbuotojus raštinės priemonėmis.  

Įstaigos iniciatyva gautomis lėšomis arba darbais pagerinta edukacinė aplinka ar materialinė 
bazė, pritaikytos naujos erdvės ugdymo programoms įgyvendinti (įstaigos patalpose ir teritorijoje): 
2017 m. gauta 3 400 Eur paramos. Naujai įrengta, pagerinta materialinė įstaigos bazė viso už 
57 130,33 Eur: atlikta paslaugų už 15 873,04 Eur, įsigyta prekių už 37 034,18 Eur, atlikta darbų už 
2 516,36 Eur, mokymai: 1 766,75 Eur. 

2017 metais buvo pakeistos vandens procedūrų patalpos į ugdymo(-si) kabinetą: atlikti 
elektros instaliacijos darbai, įvestas  internetas, atliktas sienų, grindų, lubų remontas. Nupirkta 
interaktyvių grindų įranga „Funtronic“, projektorius, magnetinė lenta, nešiojamas kompiuteris, 
baldai, kilimas, ant langų  padaryti roletai, radiatoriams uždėtos apsaugos. 

Vaikų saugaus eismo kambaryje  pakeistos grindys, sudėtas naujas laminatas, įmontuota 
spinta, po palangėmis  įmontuotos spintelės ir uždėtos radiatorių apsaugos ant langų padaryti 
roletai.  

Muzikos salėje sieną apklijuota kamštine medžiaga, nudažytos palangės. Sporto salėje ant 
šviestuvų uždėtos metalinės apsaugos, nudažytos palangės ant langų padaryti roletai. Darželyje 
rekonstruoti  2 vnt.  elektros instaliacijos įvadiniai skydeliai, po darbų glaistytos ir perdažytos 
sienos. Visoms grupėms ir personalo (sandėlininkės) kab. įvestas internetas, įsigytas naujas lokalus 
interneto įrenginys. Virtuvėje pakeisti, sumontuoti nauji  šviestuvai, perdažytos lubos ir sienos( 
darbus atliko UAB „Arnimoja“). Virtuvėje nupirktos naujos svarstyklės 1vnt., keptuvės 5 vnt, 60 l 
puodas su dangčiu, 10 l puodai, indų džiovyklos,  indeliai biriems produktams, skustukai, vonelės ir 
kibirai maisto produktams, atlikti įrangos (konvekcinės krosnelės, mikserio) remonto darbai.    
Visuomenės sveikatos specialistės kabinete padarytas remontas, kuri atliko UAB „Arnijona“. 
Sudėtas laminatas, perdažytos sienos prie kriauklės išklijuotos plytelės. UAB „Langų valymo 
komanda‘‘ atliko 2 aukšto  langų valymo darbus. UAB „Hidrošvara“ išvalė cheminių būdu 
čiužinius. Skalbiniams sverti nupirktos svarstyklės, maisto atliekoms rinkti nupirktas  šaldiklis 
(išveža UAB „Amazis“). 

Atnaujintas minkštas inventorius: nupirkta čiužinių, rankšluosčių, antklodžių, pagalvių. 
Darbuotojai aprūpinti darbo rūbais: prijuostės auklėtojų padėjėjoms ir virtuvės darbuotojoms, spec. 
rūbai nupirkti kiemsargiams ir einamojo  remonto darbininkui, elektrikui. 

Nupirkta kiliminiai takai grupių miegamiesiems, du dulkių siurbliai, dviem grupėms 
„Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“  naujos 1 ir 2 patiekalui lėkštės, „Žuvyčių“ grupei pakeisti stalo 
įrankiai, visoms grupėms prie durų nupirkti kilimėliai, šluotos, kibirai, vonelės žaislams plauti, 
pastoviai perkami indai, puodeliai pakeitimui, nes indai dūžta. „Viščiukų“ ir „Meškučių“ grupėse  
įrengtos automatinės  indaplovės, pakeistos virtuvinės spintelės. 
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Auklėtojos ir personalas, pagal pageidavimą ir poreikį yra  aprūpinami kanceliarinėmis 
prekėmis. Nupirktos dar dvi indaplovės „Bitučių“ ir „Šimtakojų“ grupėms. Masažo kab. nupirkta 
masažinė vonelė. Muzikos kab. nešiojama kolonėlė, pasiūtos 8 vnt. šventinės suknelės. Dėl 
sveikatos saugos ir higienos reikalavimų, yra išduodamos ūkinės ir buitinės priemonės kad 
užtikrintų ir palaikytų švarą:  auklėtojų padėjėjoms, valytojoms, virtuvės darbininkei. Darbuotojams 
yra apmokoma higienos ir  pirmosios pagalbos mokymų programos ir kasmetinės privalomos 
sveikatos pasitikrinimo komisijos patikrinimo paslaugos. Apmokėti kvalifikacijos mokymai ir 
seminarai. Pagal sveikatos higienos normų reikalavimą  „Bitučių“, „Nykštukų“ ir „Šimtakojų“  
grupėse įrengta po  keturias prausyklas. WC patalpose įrengtos pertvarėlės su užuolaidėlėmis. 
Lauko žaidimo aikštelėse perdažytos smėlio dėžes, sūpynės ir kiti žaidimo įrenginiai. Sodinamos 
gėlės, atnaujinama žolė, prižiūrimi gėlynai ir dekoratyviniai augalai. Atliekami techninės būklės 
metrologijai matavimo priemonių: kraujospūdžio aparato, elektroninių svarstyklių, skaitmeninio 
termometro (temperatūros matavimas maisto bloke), apsaugos priemonių atsuktuvų, įtampos 
indikatorių, replių, dielektrinių pirštinių, priešgaisrinių priemonių gesintuvų patikrinimai. Laisvos 
medicinos kabineto patalpos buvo pakeistos į neformalaus ugdymo kabinetą (dailės kab.) Atlikti 
remonto darbai: įrengtos dvi kriaukles, sienos apklijuotos plytelėmis, įvestas internetas, padarytos 
naujas rozetės, nupirkti nauji baldai ir priemonės. 

6. Išorinio vertinimo pateiktais tobulintinais veiklos aspektais ir veiklos kokybę įsivertinus 
atliktu „Plačiuoju“ auditu, siūloma įtraukti į 2018 metų veiklos planą tobulintinas veiklas srityse:  
Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas; Šeimos gaunamos informacijos kokybė; Šeimos 
informavimo apie vaiką procedūrų kokybė; Pedagogų ir tėvų veiklos dermė skatinant vaiko 
pasiekimus ir juos vertinant; Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema;  Psichologinė ir socialinė 
pagalba; Pagalbos ir paramos šeimai įvairovė; Galimybių tobulėti sudarymas. 

7. 2017 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG. 
 

Stiprybės 
Įverti
nimas 

Silpnybės 
Įverti
nimas 

1. Kvalifikuotas, motyvuotas 
pedagoginis personalas.  

2. Aiškūs prioritetai ir strateginiai 
tikslai (viziją, misiją, filosofiją, 
strategiją). 

3. Glaudūs kontaktai su tėvais, 
globėjais, socialiniais 
partneriais. Aktyvėja šeimų 
dalyvavimas vaikų ugdymo 
procese. 

4. Geras kolektyvo mikroklimatas. 
Aktyvi savivalda. Gerėja 
įstaigos prestižas. 

5. Kokybiškos, nemokamos vaikų 
sveikatos stiprinimo   
procedūros, veiklos draudimas. 

6. Dėkinga geografinė įstaigos 
padėtis ( pušynas, jūra) 

 
 
 
 
 
 
 

5 
 

5 
 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

1. Neapšiltintas pastatas. Vaikų 
lauko aikštelėse danga, 
šaligatviai, pavėsinės neatitinka 
nūdienos reikalavimų, 
susidėvėję. 

2. Per didelis dokumentacijos 
rengimo, ataskaitų ruošimo 
srautas. 

3. Ne visos auklėtojų padėjėjos 
kėlė kvalifikaciją įgyjant 
pedagoginių ir psichologijos 
žinių dėl kvalifikacinių renginių 
stokos. 

4. Sumažėjusi rėmėjų parama 
nesuteikia galimybes gerinti 
ugdymo aplinkos sąlygų 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

5 
 
 

5 
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Galimybės 

Įverti
nimas 

 
Grėsmės 

Įverti
nimas 

 
1. Mokinio krepšelio ir paramos 

lėšomis gerinti ugdymo aplinkos 
kokybę. 

2. Kelti kvalifikaciją, organizuoti 
švietimo paslaugas šeimai. 

3.  Pedagoginės-psichologinės 
tarnybos pagalba. 

4. Skleisti savo darbo patirtį 
mieste, respublikoje.  

5. Laisvai rinktis pedagoginės 
veiklos formas ir metodus, 
atitinkančius reformuotas    
ikimokyklinio ugdymo 
nuostatas, dirbti pagal įstaigos 
ugdymo programą. 

6. Tobulinti neformaliojo švietimo 
veiklą, įgyvendinant 
neformaliojo švietimo 
programas 

 
4 
 
 

5 
 

4 
 

4 
 

5 
 
 

 
 
 

5 

 
1. Padidėjusios žaliavų, kuro, 

maisto produktų, paslaugų 
kainos, nedarbas. 

2. Maži pedagogų ir labai maži 
aptarnaujančio personalo 
darbuotojų atlyginimai. 

3. Mažėjantis  švietimo įstaigų 
darbuotojų  prestižas. Dėl 
kvalifikuotų pedagogų kaitos, 
naujų darbuotojų nepakankamos 
kvalifikacijos, prastėja ugdymo 
kokybė. 

4. Esant specialistų trūkumui, 
didėjant specialiųjų poreikių 
vaikų skaičiui, blogėjant vaikų 
sveikatos indeksui – neigiamai 
įtakojama ugdymo kokybė. 

5. Gilėja socialinė atskirtis. 
6. Didėja gyventojų emigracija 
7. Mažėja vaikų gimstamumas, 

demografinės problemos 

 
5 
 
 
 

5 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

3 
4 
 

4 

 
III SKYRIUS 

STRATEGINIS TIKSLAS, PRIORITETAI, METINIAI VEIKLOS TIKSLAI 
 

8. 2018 m. strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo 
švietimo kokybės. 

9. Prioritetas: individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėsenos efektyvinimas. Pedagogų 
lyderystės gebėjimų didinimas, įgyvendinant ugdymo programas ir projektus. 

10. Metiniai veiklos tikslai: 
10.1. Užtikrinti sąlygas vaikų emociniam, fiziniam, socialiniam saugumui ir sveikatos 

stiprinimui. 
      10.2. Didinant pedagogų lyderystės gebėjimus, įgyvendinant ugdymosi programas, gerinti 
ikimokyklinio ugdymo narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę.  
      10.3.Efektyvinti vaiko pasiekimų pažangos stebėseną, individualizuojant ugdymosi procesą. 
      10.4. Gerinti dokumentų valdymą. 

 
IV SKYRIUS 

METINIAI UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

11. Metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti: 
            11.1. Sudaryti sąlygas emociniam, fiziniam, socialiniam vaikų saugumui ir sveikatos 
stiprinimui, formuojant vaikų sveikos gyvensenos įpročius. 
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Eil. 
Nr. 

 
Priemonės 

 
Vykdymo 
terminas 

 
Atsakingi, 
vykdytojai 

 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 

1. Atlikti organizacinius darbus 
 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 
 

Direkcinis pasitarimas 

1.1. Organizuoti pedagogų darbą, 
ugdymo(-si) planų rengimą, 
sudaryti lygias galimybes 
kiekvienam vaikui ugdytis 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
A. Gedrimienė 
 

Mokytojų tarybos 
posėdžiai 

1.1.2. Kelti pedagogų motyvaciją 
kokybiškam ugdymui užtikrinti, 
savikontrolei įdiegti 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
A. Gedrimienė 

Mokytojų tarybos 
posėdžiai 

1.1.3. Vykdyti nenutrūkstantį 
pedagoginį procesą siekiant 
sėkmės kriterijų, pažangos. 
Inicijuoti komandų darbą, 
projektinių, kūrybinių grupių 
veiklą, koordinuoti mokyklos 
vidinį bendradarbiavimą. 
Aiškinti mokyklos 
bendruomenės nariams 
valstybinę ir regioninę švietimo 
politiką, užtikrinti 
bendruomenės narių 
informavimą 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
A. Gedrimienė 

Mokytojų tarybos 
posėdžiai 

1.1.4. Užtikrinti pedagogo atsakomybę 
už vaiko dvasinių bei fizinių 
galių puoselėjimą, už tvirtą 
dorovės ir sveikatos gyvensenos 
pagrindų formavimą  

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
A. Gedrimienė 

Mokytojų tarybos 
posėdžiai 

1.1.5. Skatinti pedagogų iniciatyvą, 
inovacijas. Užtikrinti švietimo 
kokybę,  demokratinius 
bendradarbiavimu pagrįstus 
bendruomenės santykius, 
sudaryti galimybes tobulėti  
   

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 
A. Gedrimienė 

Mokytojų tarybos 
posėdžiai 

1.2. Organizuoti technikinio ir 
aptarnaujančio personalo darbą  

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Direkcinis pasitarimas 
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1 2 3 4 5 

1.2.1. Siekiant pagerinti darbo sąlygas, 
darbo kokybę, skatinti 
darbuotojus dalyvauti įstaigos 
savivaldos institucijose. 
Inicijuoti mokyklos savivaldos 
institucijų kūrimąsi, sudaryti 
sąlygas mokyklos bendruomenės 
nariams dalyvauti švietimo 
valdyme, burtis į įvairių grupių 
interesų asociacijas, 
organizacijas, sąjungas, partijas 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Bendruomenės 
susirinkimai 

1.2.2. Aprūpinti darbo ir saugos 
priemonėmis. Užtikrinti 
bendruomenės narių saugumą. 
Užtikrinti ugdytinių ir 
darbuotojų poreikių tenkinimą 
mokykloje, rūpintis darbuotojų 
darbo ir poilsio sąlygų 
sudarymu. Instruktuoti  darbų 
saugos klausimais 

1–12 mėn. Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė, 
direktorė  
M. Savickienė 

Bendruomenės 
susirinkimai 

1.2.3. Bendradarbiauti su BĮCAS , kad 
visada laiku įmokėti visų 
darbuotojų socialinio draudimo 
įmokas  Sodrai, laiku išmokėti 
atlyginimus 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
specialistė 
apskaitai  
V. Norvaišienė 

 

1.2.4. Aiškiai apibrėžti darbuotojų 
funkcijas, teises ir pareigas 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

Bendruomenės 
susirinkimai 

1.2.5. Rūpintis  mokyklos 
intelektualiniais, materialiniais ir 
finansiniais ištekliais, racionaliu 
jų panaudojimu  

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

 

1.2.6. Rūpintis 2 proc. pajamų 
mokesčio  ir kitos paramos 
gavimu  

1-12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 
 

 

1.3. Organizuoti pagalbos 
ugdytiniams teikimą 

 Direktorė  
M. Savickienė 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

1.3.1. Sveikatingumo priemonėmis 
gerinti vaikų  sveikatą, 
įgyvendinti Klaipėdos lopšelio-
darželio „Giliukas“ mokinių 
sveikatos priežiūros veiklos 
planą 2018 m.  
(žr. Klaipėdos lopšelio-darželio 
„Giliukas“ mokinių sveikatos 
priežiūros veiklos planą 2017m.) 
 

1–12 mėn. Visuomenės 
sveikatos 
specialistė 
R. Jefimova, 
masažuotoja  
R. Žilinskienė 

Bendruomenės, 
direkciniuose, tėvų 
pasitarimuose, 
dokumentacijoje 
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1 2 3 4 5 

1.3.2. Teikti specialiąją pagalbą, 
psichologinę ir socialinę pagalbą 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

VGK pasitarimai, 
ataskaitos, logopedo 
dokumentacija. PPT 
pagalba, paslaugos 

1.3.2.1. Vaiko gerovės komisijos darbas 
(VGK). Atnaujinti Vaiko 
gerovės komisiją, rūpintis 
specialiosios pedagoginės- 
psichologinės pagalbos 
ugdytiniams teikimu, užtikrinti 
specialiojo ugdymo programų 
mokykloje įgyvendinimą 

Rugsėjo 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė, 
logopedė  
I. Kasputytė 

Komisijos dokumentai , 
direkcinis pasitarimas, 
logopedo dokumentai 

1.3.2.1.1. Išaiškinti vaikus, turinčius 
kalbos, ugdymo sutrikimų, 
specialiųjų poreikių 

Rugsėjo 
mėn. 

Logopedė  
I. Kasputytė 

PPT 

1.3.2.1.2. Aptarti individualius darbo su 
vaikais būdus, metodus teikiant 
specialiąją pagalbą 

Rugsėjo 
mėn. 

Logopedė  
I. Kasputytė 

PPT 

1.3.2.1.3. Konsultuoti pedagogus, kurių 
grupėje yra vaikas, turintis 
elgesio problemų 

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

PPT 

1.3.2.1.4. Konsultuoti tėvus (globėjus) ir 
teikti jiems metodinę pagalbą jų 
vaikų ugdymo klausimais 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

 

1.3.2.1.5. Siųsti vaiką nuodugniai įvertinti 
į pedagoginę- psichologinę 
tarnybą, gavus tėvų sutikimą 

1–12 mėn. Logopedė  
I. Kasputytė 

PPT 

1.3.2.1.6 Įgyvendinti kalbos ugdymo 
veiklos planą 2018 m.( Žr. 
lopšelio-darželio „Giliukas“ 
kalbos ugdymo planas) 

1–12 mėn.  Logopedė  
I. Kasputytė 

 

1.3.2.2. Vykdyti programą: „Žalingų 
įpročių prevencija, vaikų, 
bendruomenės saugumo 
užtikrinimas“ 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

Tėvų, bendruomenės  
susirinkimai 

1.3.2.2.1. Supažindinti bendruomenės 
narius su įstaigos veikla, 
prioritetais 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

1.3.2.2.2. Supažindinti tėvus su ugdymo 
įstaigos narius su narkotikų  
prevencija 

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

 

1.3.2.2.3. Kviesti tėvus aktyviai 
bendradarbiauti apsaugant 
vaikus nuo narkotikų poveikio 

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 
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1 2 3 4 5 

1.3.2.2.4. Teikti tėvams (globėjams) 
informaciją apie vaiko ugdymo, 
sveikatos stiprinimo sąlygas ir 
rezultatus 

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė, 
masažuotoja R. 
Žilinskienė 

 

 
 
11.2. Individualizuoti ugdymosi procesą, siekiant efektyvios vaiko pažangos. 
 

Eil. 
Nr. 

 
Priemonės 

 
Vykdymo 
terminas 

 
Atsakingi, 
vykdytojai 

 
Atsiskaity 
mo 
tvarka 

1. Atvira ugdomoji veikla:  Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

1.1. „Pasakų takeliu – šiltų švelniukų pasaka“ 
(komunikacinė- pažintinė ugdomoji veikla) 

1 mėn. I. Kasputytė 

1.2. „Apie vaikų kalbą“ (filmuota pažintinė-tyrinėjimų-
komunikacinė ugdomoji veikla)  

1 mėn. I. Mačiulaitienė 

1.3. „Ką darau, tą sakau“ 
(kūno kultūros ir sveikatingumo ugdymo veikla) 

2 mėn. N. Medvedeva 

1.4. „Paukšteliai ir žvėreliai žiemą“  

(pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla) 
2 mėn. L. Patkaukienė 

1.5.  „Kas niekada nesustoja? Skaičiai metų rate“  
(pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla) 

2 mėn. L. Laurinaitienė 

1.6. „Kriauklės pasaka man“ grafikos technologija 
(meninė-pažintinė-komunikacinė ugdomoji veikla) 

2 mėn. A. Bartkuvienė 

1.7. ,,Svečiuose pas meškučius“  
(komunikacinė-meninė ugdomoji veikla)  

3 mėn. A. Žemgulienė 

1.8. „Linksmojo traukinuko nuotykiai“  
(pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla) 

3 mėn. R. Užpalienė  
 

1.9. „Virė, virė pelytė košytę“  

(pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla) 

3 mėn. R. Daukšienė 

1.10. „Paukščių sugrįžtuvės“  

(pažintinė-komunikacinė-meninė ugdomoji veikla) 
3 mėn. L. Alešiūnienė 

1.11. „Gatvėje būk atsargus – būsi sveikas ir saugus“ 
(pažintinė-komunikacinė-meninė) 

4 mėn. R. Gricanova 

1.12. „Vaikystės spalvų vaivorykštė“  
(pažintinė-komunikacinė-meninė veikla)  

4 mėn. L. Karpuvienė  

1.13. „Jaunasis mokslininkas“ (pažintinė-komunikacinė-
meninė veikla) 

4 mėn. S. Jurgaitė Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

1.14. „Mūsų draugai -vabzdžiai ir vabaliukai“ 5 mėn. S. Jakimavičienė 

1.15. „Pavasaris atėjo – gėlytės sužydėjo“  
(pažintinė-komunikacinė-meninė veikla) 

5 mėn. K. Janavičienė 

1.16. Muzikinė pasaka „Vabalų šalis“ 5 mėn. V. Einikienė 

1.17. Tiriamoji veikla. Bandymai ir atradimai  
(pažintinė-komunikacinė-meninė veikla) 

6 mėn. I. Rebždienė 

1.18. „Rudeninė kraitė pilna daržovių ir vaisių gardžių“ 
(pažintinė-komunikacinė-meninė veikla) 

10 mėn. A. Malyševa 
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1.19. „Žaidžiame pasaką“  
(komunikacinė-pažintinė-meninė ugdomoji veikla) 

10 mėn. I. Butkienė 

1.20. „Rudenėlis iškeliauja“ 
(komunikacinė-pažintinė-meninė ugdomoji veikla) 

11 mėn. B. Šimkutė 

1.21. Paštas „Laiškas Kalėdų seneliui“ štrifto technologija 12 mėn. A. Bartkuvienė 

1.22. „Siūlai, siūlai susivykit“  
(pažintinė-meninė-komunikacinė ugdomoji veikla) 

11 mėn. V. Vilkienė  

2. Organizuoti tradicinius ir netradicinius renginius, 
šventes 

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se  

2.1. įstaigos stendų puošyba tradicinėms šventėms artėjant  1–12 mėn. A. Bartkuvienė, 
V. Vilkienė,  
A. Žemgulienė,  
L. Karpuvienė 

2.2. salių puošyba tradicinėms šventėms artėjant 1–12 mėn. V. Einikienė,  
K. Janavičienė, 
R. Daukšienė,  
L. Patkaukienė,  
I. Mačiulaitienė,  
R. Gricanova 

2.3. įstaigos langų puošyba pagal sezoną 1–12 mėn. V. Vilkienė,  
I. Butkienė,  
I. Mačiulaitienė 

2.4. vaikų atsisveikinimo su eglute šventė – „Trys karaliai“ 1 mėn. V. Einikienė, 
grupių pedagogai 

2.5. respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Dainų 
dainelė“ 

1 mėn. V. Einikienė 

2.6. pilietinio ugdymo projekto „Gimtinės spalvos“ 
paruošta stendinė medžiagą tėvams „Sausio 13-oji – 
Laisvės gynėjų diena“ 

1 mėn. I. Butkienė 

2.7. vyresniųjų grupių vaikų ekskursijos prie Girulių 
televizijos bokšto, Sausio 13-osios atminimo 
paminklo, paminint Laisvės gynėjų dieną 

1 mėn. I. Butkienė, 
L. Karpuvienė,  
L. Laurinaitienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.8. priešmokyklinukų edukacinė veikla ir pažintinė veikla 
laikrodžių muziejuje „Pažink laikrodį“  

1 mėn. I. Rebždienė,  
N. Medvedeva 

2.9. vaikų lietuvių kalbos ugdymo projekto „Keliaujame 
kalbos takeliu“ teminė savaitė: pramoga „Pasakų 
šalis“, 

1 mėn. S.Jakimavičienė, 
K. Janavičienė 

2.10. vaiko ir šeimos darbelių paroda „100 gražių žodžių 
Lietuvai“ įstaigos fojė 

1 mėn. A. Žemgulienė, 
I. Rebždienė,  
I. Mačiulaitienė 

2.11. pažintinės ekskursijos į logopedo kabinetą  
„Pasakų takeliu – šiltų švelniukų pasaka“ 

1 mėn. I. Kasputytė, 
gruių pedagogai 

2.12. vaikų lietuvių kalbos ugdymo projekto  
vaikų minčių lietus „Čiauškučiai“ įstaigos fojė,  

1 mėn. K. Janavičienė, 
A. Žemgulienė, 
R. Užpalienė 

2.13. edukacinė veikla „Knygų atsiradimo istorija“ 1 mėn. I. Rebždienė 

2.14. vaikų lietuvių kalbos ugdymo projekto pramoga sporto 
salėje „Ką darau, tą sakau“ 

1 mėn. N. Medvedeva, 
gruių pedagogai 

2.15. vaikų ir šeimos kurtos filmuotos istorijos „Vieną 
kartą...“ pristatymas naudojant interaktyvią lentą 

1–11 mėn. I. Mačiulaitienė, 
I. Rebždienė 
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2.16. ekologinio ugdymo projekto akcija paukštelių ir 
žvėrelių globa žiemą. Vaikų ekskursijos į mišką. 

1–2 mėn. L. Alešiūnienė, 
grupių pedagogai 

2.17. meninio ugdymo projekto „Kuriantis vaikas-laimingas 
vaikas“ pramoga lauke „Šaltuko išdaigos“ 

2 mėn. B. Šimkutė, 
L. Karpuvienė 

2.18. Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“ 2 mėn. V. Einikienė, 
N. Medvedeva 

2.19. judri veikla „Judėkime kitaip“ su socialiniais 
partneriais darželio „Gintarėlis“ ugdytiniais 

2 mėn. N. Medvedeva 

2.20. stendinė medžiagą tėvams Vasario 16-osios dienai 2 mėn. L. Karpuvienė,  
V. Vilkienė,  
L. Laurinaitienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.21. „Kalbos valandėlė“ ankstyvojo amžiaus grupėse 
(kalbos sutrikimų prevencinis projektas) 

2 mėn. I. Kasputytė,  
K. Janavičienė, 
S. Jakimavičienė 

2.22. vaikų ir tėvų kūrybinių darbų piešinių paroda – „Mes 
mylim Lietuvą“, skirta paminėti 100-osioms Lietuvos 
Nepriklausomybės metinėms 

2–3 mėn. I. Butkienė,  
V. Vilkienė,  
R. Gricanova,  
K. Janavičienė  

2.23. pilietinio ugdymo projekto „Gimtinės spalvos“ teminė-
kūrybinė savaitė „Augsim ir puošim savo žemelę, 
visad mylėsim gimtą šalelę“: Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienos paminėjimo šventinis rytmetis su 
socialiniais partneriais – Vitės pagrindinės mokyklos 
mokiniais 

2 mėn. V. Einikienė, 
A. Gedrimienė, 
L. Alešiūnienė,  
I. Butkienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.24. Vitės pagrindinės mokyklos ketvirtos klasės 
mokytojos susitikimas su priešmokyklinukais 

2 mėn. A. Gedrimienė  
I. Mačiulaitienė,  
I. Rebždienė 

2.25. akcija „Aš tikrai myliu Lietuvą“ 2–3 mėn. I. Butkienė, 
L. Laurinaitienė 

2.26. dalyvaus piešinių konkurse: „Nupieškime valstybės 
nepriklausomybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“ 

2–3 mėn. I. Butkienė,  
A. Žemgulienė, 
L. Laurinaitienė 

2.27. vaikų kūrybiniai darbai Klaipėdos vaikų ligoninei 
pavasario tematika 

2 mėn. A. Žemgulienė, 
L. Patkaukienė 

2.28. sveikatingumo projekto teminė savaitė – „Dantukų 
šepetukų karalienė“: susitikimas su odontologu tema: 
,,Dantukų priežiūra“, 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
„Dantų apnašos“, vaikų „minčių lietus“, 
informacija tėvams ir pedagogams – „Vaikų dantų ligų 
profilaktika ir higiena“ 

2 mėn. I. Rebždienė, 
R. Jefimova, 
K. Janavičienė, 
grupių pedagogai 

2.29. Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato 
bendruomenės pareigūnų saugaus eismo edukacinė 
veikla vaikams 

2 mėn. R. Gricanova,  
grupių pedagogai 

2.30. gamtamokslinės erdvės priežiūra „Žalioji palangė“ 2–3 mėn. Grupių pedagogai Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.31. vaikų kūrybinių darbų paroda įstaigoje „Daug 
piešinėlių dailių, paukščių, žvėrelių, gėlių“,  
įstaigos interjero puošyba pavasario tematika 

3 mėn. L. Karpuvienė, 
R. Gricanova,  
A. Žemgulienė,  
V. Vilkienė 

2.32. edukacinis rytmetis „Nykštukų“, „Šimtakojų“ grupėse. 
Europos logopedo profesijos diena (kovo 6 d.) (kalbos 
sutrikimų prevencinis projektas) 

3 mėn. I. Kasputytė,  
L. Laurinaitienė, 
R. Gricanova 
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2.33. stendinė medžiagą tėvams Kovo 11-osios dienai 3 mėn. L. Karpuvienė,  
V. Vilkienė,  
L. Laurinaitienė 

2.34. pilietinio ugdymo projekto šventinis rytmetis „Graži tu 
mano, brangi tėvyne“ su socialiniais partneriais –
„Smeltės“ progimnazijos mokiniais, skirtas Kovo 11-
osios paminėjimui 

3 mėn. L. Alešiūnienė,  
I. Butkienė,  
V. Einikienė, 
L.Patkaukienė, 
A. Gedrimienė 

2.35. „Abėcėlės šventė“ Vitės pagrindinėje mokykloje“ 3 mėn. V. Einikienė  

2.36. susitikimas su policijos bičiuliu Amsiumi 3 mėn. R. Gricanova,  
A. Gedrimienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.37. susitikimas su vaikų literatūros rašytoja Z. 
Gaižauskaite 

3 mėn. A. Gedrimienė 

2.38. vyresniųjų grupių vaikų darbų paroda pavasario 
tematika 

3 mėn. A. Bartkuvienė, 
grupių auklėtojos 

2.39. ekskursijos į Mažosios Lietuvos muziejų 3 mėn. I. Mačiulaitienė,  
I. Rebždienė 

2.40. ikimokyklinio ugdymo įstaigų jungtinis koncertas 
„Praeitis kuria ateitį: vedu tave per gimtą žemę“, 
paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai 
Žvejų kultūros rūmuose  

3 mėn. V. Einikienė 

2.41. Žemės dienos minėjimas. Ekologinio ugdymo projekto 
teminė-kūrybinė savaitė ir vaikų kūrybinių darbų 
paroda – „Žemė bunda“ 

3 mėn. L. Patkaukienė, 
B. Šimkutė, 
V. Vilkienė,  
L. Karpuvienė  

2.42. Žemės valanda (kovo 24 d.). Informacinis stendas ir 
kvietimas dalyvauti 

3 mėn. S. Jakimavičienė 

2.43. priešmokyklinukų prisijungimas prie iniciatyvos 
,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ 

3 mėn. R. Užpalienė, 
grupių  
pedagogai 

2.44. kūrybinės dirbtuvės – popieriaus gamyba, ekologinis 
proj. 

3–4 mėn. A. Bartkuvienė 

2.45. Šv. Velykų šventė – „Dažo kiškiai margučius“ 4 mėn. V. Einikienė,  
grupių pedagogai 

2.46. sveikatingumo ugdymo projekto teminė savaitė – 
,,Lietuvos šimtmečio vaikai“ vaikų ir šeimos piešinių 
su aprašymais parodos organizavimas ,,Draugystė – 
laiminga vaikystė“ 

4 mėn. I. Butkienė,  
R. Gricanova, 
grupių pedagogai 

2.47. judriųjų žaidimų, sportinių rungčių organizavimas su 
bendraamžiais „Mes-Lietuvos šimtmečio vaikai“ 

4 mėn. N. Medvedeva 

2.48. informacijos parengimas tėvų lentai ,,Ar mano vaikas 
draugiškas“ 

4 mėn. I. Mačiulaitienė 

2.49. Palangos l.-d. ,,Žilvinas“ vaikų meninės raiškos 
darbelių parodos „Aš – lamingas vaikas“ 
organizavimas bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais 

4 mėn. I. Rebždienė 

2.50. šeimos ir vaiko kūrybinių darbų paroda iš antrinių 
žaliavų „Mažos mašinėlės man labai patinka“, skirta 
Lietuvos 100-mečiui paminėti (ekolog., v. s. e. u. 
projekto) 

4 mėn. R. Gricanova,  
L. Karpuvienė, 
B. Šimkutė 

2.51. pramoga „Gražių žodžių mugė“ „Varpelių“, 
„Žuvyčių“ grupių vaikams (kalbos sutrikimu prevenc. 
projektas) 

4 mėn. I. Kasputytė, 
A. Žemgulienė, 
L. Patkaukienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
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2.52. meninio ugdymo projekto kūrybinių darbų dirbtuvės – 
„Mes graži draugiška šeima“, vaikai-tėvus, tėvai-
vaikus  

4 mėn. B. Šimkutė, 
L. Karpuvienė 

posėdžiuo
se 

2.53. visuomenės sveikatos priežiūros specialisto praktinis 
užsiėmimas „Judėkime sveikatos labui“ 

4 mėn. R. Jefimova 

2.54. konkursas „Saugiausias 2018 metų darželis“ 
organizuojamas Klaipėdos apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato 

4 mėn. R. Gricanova, 
priešmokyklinių 
grupių pedagogai 

2.55. respublikinis vaikų ir jaunimo konkursas „Dainų 
dainelė“ LRT televizijoje 

4 mėn. V. Einikienė 

2.56. vaikų ekskursijos į saugaus eismo klasę 4 mėn. R. Gricanova,  
I. Rebždienė 

2.57. dalyvauti respublikiniame etniniame projekte 
„Šimtarašte juosta Lietuvą apjuosim“ su l.-d. 
„Žuvėdra“ ir KPŠKC (muzikinis projektas) 

4 mėn. V. Einikienė Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.58. „Varpelių“ grupės vaikų ir tėvų kūrybiniai darbai 
„Mano mėgstamiausias pasakos veikėjas“ 

4 mėn. A. Žemgulienė 

2.59. mokausi rūšiuoti. Sportinės pramogos „Rūšiuok 
linksmai“ 

4–5 mėn. L. Patkaukienė,  
K. Janavičienė,  
R. Gricanova,  
N. Medvedeva 

2.60. organizuoti foto parodą „Lietuvos vaikai“ ir dalyvauti 
Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centro 
parodoje foto print ant drobės 

4–5 mėn. I. Butkienė,  
A. Gedrimienė, 
grupių pedagogai 

2.61. vaikų kūrybos festivalis „Vaidinimų kraitelė“ 4–5 mėn. V. Einikienė,  
R. Gricanova 

2.62. sveikinimas mamai – „Motinos diena“ 4-5 mėn. Grupių 
pedagogai 

2.63. stendinė informacija tėvams, pedagogams „Mokome 
vaikus saugaus eismo taisyklių“ 

5 mėn. I. Kasputytė 

2.64. spektaklis ir inscenizacija „Žodžiai keliauja“ 
„Smalsučių“ ir „Bitučių“ grupėse (kalbos sutrik. proj.) 

5 mėn. I. Kasputytė,  
I. Butkienė, 
L. Karpuvienė 

2.65. tarptautinė šeimos šventė – „Su mama ir tėčiu, gera 
man pabūti“ 

5 mėn. V. Einikienė, 
grupių pedagogai 

2.66. priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų išleistuvės  
„Lik sveikas, darželi“ 

5 mėn. V. Einikienė, 
priešmokyklinių 
grupių pedagogai 

2.67. Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų piešinių 
konkursas-paroda „Aš gyvenu Lietuvoje“, skirtas 
Lietuvos 100-mečiui paminėti, Klaipėdos savivaldybės 
Viešosios bibliotekos Pempininkų filiale vaikų 
skyriuje 

5–6 mėn. B. Šimkutė,  
L. Karpuvienė 

2.68. muzikinio ugdymo projekto organizuojamas jungtinis 
socialinių partnerių renginys – „Vabalų miestas“, 
skirtas tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti 
Girulių bibliotekos – bendruomenės namų kiemelyje  

5 mėn. V. Einikienė, 
L. Patkaukienė, 
N. Medvedeva 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 2.69. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaitos: 

„Saugi elgsena buityje ir gamtoje“, „saugios 
atostogos“ 

5 mėn. R. Jefimova 

2.70. Sportinė- muzikinė pramoga – „Vaikų gynimo diena“ 6 mėn. N. Medvedeva,  
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V. Einikienė, 
grupių pedagogai 

2.71. vaikų saugaus eismo ugdymo projekto rytmetys 
„Gatvėje būk atsargus“ su socialinio partnerio darželio 
„Gintarėlis“ vaikais. Vaikų piešinių konkursas 
kreidelėmis grupių aikštelėse „Aš važiuoju 
atostogauti“ 

6 mėn. I. Kasputytė,  
R. Gricanova 

2.72. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės praktiniai 
užsiėmimai „Fizinės veiklos intensyvumas –  didesnė 
nauda sveikatai“ 

6 mėn. R. Jefimova 

2.73. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
„Vaistai – ne saldainiai“ 

6 mėn. R. Jefimova 

2.74. nuotraukų paroda „Mano emocijos“ 6 mėn. I. Kasputytė 

2.75. Rasos šventė „Paparčio žiedo beieškant“ 6 mėn. V. Einikienė, 
grupių pedagogai 

2.76. edukacinės-pažintinės ekskursijos „Žaidžiame prie 
jūros“  

6–7 mėn. Grupių 
pedagogai 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.77. informacinio stendo „Pirštuko ir liežuvio draugystė“ 
paruošimas 

7–8 mėn. I. Kasputytė 

2.78. Rugsėjo pirmosios šventė 9 mėn. V. Einikienė 

2.79. rekomendacijos „Kalbinio kvėpavimo mokymas“, 
lankstinukas „Artikuliacinio aparato mankšta“  

9 mėn. I. Kasputytė 

2.80. priešmokyklinės „Boružėlių“ grupės vaikų darbų 
paroda rudens tematika 

9 mėn. A. Bartkuvienė, 
grupės pedagogai 

2.81. vaikų kūrybinių darbų paroda įstaigoje „Kuri 
gražiausia spalva gimtinėj“,  
įstaigos interjero puošyba rudens tematika 

9 mėn. L. Karpuvienė, 
R. Gricanova,  
A. Žemgulienė,  
V. Vilkienė 

2.82. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
priešmokyklinėse, vyresniųjų grupėse – „Kaip suteikti 
pirmąją pagalbą“ 

9 mėn. R. Jefimova 

2.83. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 
organizuojamos ekskursijos į virtuvę vyresniųjų grupių 
vaikams 

9 mėn. R. Jefimova Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.84. sveikatingumo ugdymo projekto teminė savaitė – 
„Visa tiesa apie bites ir medų“: stendinės medžiagos 
parengimas tėvams – ,,Medus – sveika ir skanu“ 

9 mėn. I. Rebždienė, 
grupių pedagogai 

2.85. stalo žaidimų-dėlionių gaminimas, ugdant meninę 
vaikų kompetenciją 

9 mėn. Grupių 
pedagogai 

2.86. vaikų ir šeimos dalyvavimas edukacinėje programoje – 
,,Visa tiesa apie bites ir medų“ 

9 mėn. I. Rebždienė, 
grupių pedagogai 

2.87. ekskursijos į mišką, prie jūros Pasaulinei širdies dienai 
paminėti 

9 mėn. N. Medvedeva,  
grupių pedagogai 

2.88. informacijos parengimas tėvų lentai „Medus sveika ir 
skanu“ 

9 mėn. I. Butkienė 

2.89. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės praktinis 
užsiėmimas „Apsaugok save kelyje – užsidėk atšvaitą“ 

9 mėn. R. Jefimova 

2.90. logopedinės ritmikos pramoga „Kalba ne kliūtis veikti 
kartu „Šimtakojų“, „Nykštukų“ grupių vaikams  

10 mėn. I. Kasputytė, 
R. Gricanova,  
L. Laurinaitienė 

2.91. ekologinio ugdymo projekto teminė savaitė – „Gamta 
vaiko akimis“ vaikų kūryba gamtoje (L. Karpuvienė,  

10 mėn. L. Patkaukienė, 
B. Šimkutė,  
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V. Vilkienė, A. Žemgulienė, I. Butkienė)  

2.92. meninio ugdymo projekto kūrybinė-teminė savaitė – 
„Obuolių mozaika“, vaiko ir šeimos kūrybiniai darbai 

10 mėn. B. Šimkutė,  
L. Karpuvienė 

2.93. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
ikimokyklinukams „Būsiu sveikas-ko reikia organizmui“ 

10 mėn. R. Jefimova 

2.94. sveikatingumo projekto savaitė  – „Augu sveikas ir 
saugus“ (alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių 
medžiagų prevencinė programa):  
išvykų organizavimas į Klaipėdos priešgaisrinę ir 
gelbėjimo valdybą 

10 mėn. I. Rebždienė, 
grupių pedagogai 

2.95. išvyka į Palangos parką ir gintaro muziejų 10 mėn. I. Mačiulaitienė, 
I. Rebždienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.96. susitikimas su visuomenės sveikatos priežiūros 
specialiste tema: ,,Mityba“, ,,Emocijos“, ,,Alkoholio 
žala“ panaudojant magnetinę lentą ir magnetų rinkinį 

10 mėn. R. Jefimova 

2.97. vaiko ir šeimos rankų darbelių parodos organizavimas 
įstaigoje ir Girulių bibliotekoje tema „Gaisro pavojai“  

10 mėn. K. Janavičienė, 
grupių pedagogai 

2.98. vaikų diskusijų, pasakojimų, patyrimų skatinimas 
„kaip elgčiausi, jei...“ 

10 mėn. Grupių pedagogai 

2.99. stendinės medžiagos parengimas tėvams ir 
pedagogams „Vaikų saugumo aplinkoje įgūdžių 
ugdymas“ 

10 mėn. I. Rebždienė 

2.100. vaikų dalyvavimas edukacinėje programoje „Kaip 
elgtis gaisro metu?“ 

10 mėn. Grupių pedagogai 

2.101. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės praktinis 
užsiėmimas „Vaisiai ir daržovės ant mūsų stalo“ 

10 mėn. R. Jefimova 

2.102. Palangos lopšelio-darželio ,,Žilvinas“ vaikų rankų 
darbų parodos organizavimas ,,Gaisro pavojai“. 

10 mėn. I. Rebždienė 

2.103. rudens vakarojimai su šeima  10 mėn. V. Einikienė,  
grupių pedagogai 

2.104. vaikų saugaus eismo ugdymo projekto teminė-
kūrybinė savaitė „Aš saugus, kai žinau“: edukacinis-
pažintinis rytmetis „Saugūs Lietuvos vaikai“, skirtas 
Lietuvos 100-mečiui paminėti 

10–11 
mėn. 

R. Gricanova, 
I. Kasputytė 

2.105. priešmokyklinių grupių vaikų išvykos į saugaus eismo 
klasę 

10–11 
mėn. 

R. Gricanova,  
A. Gedrimienė 

2.106. vaiko ir šeimos kūrybinių darbų paroda iš gamtinės 
medžiagos saugaus eismo tematika „Mūsų svajonių 
mašinos“, skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti 

10–11 
mėn. 

B. Šimkutė, 
L. Karpuvienė 

2.107. lopšelio-darželio „Giliukas“ gimtadienis,  
įstaigos interjero paruošimas  

11 mėn. V. Einikienė,  
A. Bartkuvienė, 
V. Vilkienė,  
A. Žemgulienė, 
L. Karpuvienė 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.108. sveikatingumo projekto savaitė  – ,,Smagu sportuoti su 
šeima“: 

11 mėn. I. Rebždienė 

2.109. vaikų ir jų tėvelių sportinės pramogos organizavimas;  
sportinių ir jogos pratimų atlikimas, judrieji žaidimai 
su tėveliais; 
individualių patarimų suteikimas tėveliams ,,Jogos 
galimybės“ 

11 mėn. N. Medvedeva, 
grupių pedagogai 
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2.110. šeimos dalyvavimas susitikime su visuomenės 
sveikatos priežiūros specialiste tema: ,,Nebūk kreivas“ 
panaudojant priemones korekcinėms mankštoms 

11 mėn. R. Jefimova, 
grupių pedagogai 

2.111. vaikų kūrybinių darbų paroda „Mirga žvaigždėm ir 
snaigėm“ įstaigos koridoriuje,  
įstaigos interjero puošyba žiemos tematika 

11 mėn. L. Karpuvienė,  
R. Gricanova, 
A. Žemgulienė, 
V. Vilkienė 

2.112. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
priešmokyklinėse, vyresniųjų grupėse: „Vanduo – 
sveikatos šaltinis“, „Rūkymo žala“ 

11 mėn. R. Jefimova 

2.113. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
„Aš augu sveikas ir saugus“ 

11 mėn. R. Jefimova Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

2.114. išvykos vaikams organizavimas ,,Muzikos terapija“ 11 mėn. N. Medvedeva, 
grupių pedagogai 

2.115. kalėdinių pasakų kūrimas. Tėvai ir vaikai kuria 
pasakas „Kalėdos ne už kalnų“ 

11 mėn. B. Šimkutė,  
L. Karpuvienė 

2.116. priešmokyklinės „Pelėdžiukų“ grupės vaikų darbų 
paroda rudens tematika 

11 mėn. A. Bartkuvienė, 
grupės pedagogai 

2.117. visuomenės sveikatos priežiūros specialistės paskaita 
priešmokyklinėse, vyresniųjų grupėse – „Pirmoji 
pagalba susižeidus žiemą“ 

12 mėn. R. Jefimova 

2.118. vaikų kūrybiniai darbai Klaipėdos vaikų ligoninei 
žiemos tematika 

12 mėn. A. Žemgulienė, 
L. Patkaukienė 

2.119. meninio projekto vaikų kūrybinių darbų paroda 
„Lietuva mano delne“ Airijos Cork lituanistinėje 
mokykloje „Banga“, skirta Lietuvos 100-mečiui 
paminėti  

12 mėn. L. Karpuvienė, 
B. Šimkutė 

2.120. kalėdinės eglutės įžiebimo šventinė popietė  – „Žibintų 
šviesoje“ 

12 mėn. V. Einikienė, 
grupių pedagogai 

2.121. kalėdinė šventė su šeima „Kalėdų senelio belaukiant“ 12 mėn. V. Einikienė, 
grupių pedagogai 

 
11.3. Bendradarbiauti įgyvendinant vykdomas ugdymosi programas ir projektus, didinant pedagogų 
lyderystės gebėjimus. 
 
1. dalyvauti miesto ir respublikiniuose renginiuose 1–12 

mėn. 
Direktoriaus 
pav. ugd., 
pedagogai 

Mokytojų, 
metodiniu
ose 
posėdžiuo
se 

2. dalyvauti piešinių parodos mieste ir respublikoje 1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pav. ugd., 
pedagogai 

3. dalyvauti konferencijose pagal PŠKC, KUTSI planą 1–12 
mėn. 

Direktorius, 
direktoriaus pav. 
ugd., pedagogai 

4. organizuoti projektinių darbo grupių veiklą: 1–12 
mėn. 

Direktorius, 
direktoriaus pav. 
ugd., pedagogai 

Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuo
se 4.1. vaikų sveikatingumo ugdymo projektas  

„Augu sveikas ir saugus“ 
1–12 
mėn. 

I. Rebždienė. 

4.2. ekologinis ugdymo projektas „Gamta – mūsų namai“ 1–12 
mėn. 

L. Patkaukienė 

4.3. pilietinio ugdymo projektas „Gimtinės spalvos“ 1–12 
mėn. 

I. Butkienė 
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4.4. vaikų lietuvių kalbos ugdymo projektas „Keliaujame 
kalbos takeliu“ 

1–12 
mėn. 

I. Mačiulaitienė 

4.5. vaikų saugaus eismo ugdymo projektas  
„Aš saugus, kai žinau“ 

1–12 
mėn. 

R. Gricanova 

4.6. meninio ugdymo projektas „Kuriantis vaikas – 
laimingas vaikas“ 

1–12 
mėn. 

B. Šimkutė 

4.7. vaikų muzikinio ugdymo projektas „Muzikos garsai“ 1–12 
mėn. 
 

V. Einikienė 

4.8. kalbos sutrikimų prevencinis projektas „Mažais 
žingsneliais link gražios kalbos“ 

1–12 
mėn. 

I. Kasputytė Mokytojų, 
metodiniu
ose 
posėdžiuo
se 

4.9. „Varpelių“ grupės trumpalaikis projektas „Auginu 
knygų medį“ 

1–12 
mėn. 

A. Žemgulienė 

5. organizuoti kūrybinių darbo grupių veiklą: 11–2 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

5.1. interjero puošybos kūrybinė darbo grupė 1–12 
mėn. 

V. Vilkienė 

5.2. metraščio kūrimo kūrybinė darbo grupė 1–12 
mėn. 

R. Užpalienė 

5.3. įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tobulinimo 
kūrybinė darbo grupė 

1–12 
mėn. 

A. Gedrimienė 

6. Įgyvendinti programas:   Mokytojų 
tarybos 
posėdžiuo
se 

6.1. atnaujinti l.-d. „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo 
programą 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

6.2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

6.3. Neformaliojo vaikų švietimo  sveikos gyvensenos ir 
sveikatos saugojimo programa 

1–12 
mėn. 

neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja 
N. Medvedeva 

6.4. Neformaliojo vaikų švietimo  kūno kultūros programa 1–12 
mėn. 

neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja 
N. Medvedeva 

6.5. Neformaliojo vaikų švietimo ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio meninio ugdymo programa 
„Kurdamas auginu save“ 

1–12 
mėn. 

neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja 
A. Bartkuvienė 

6.6. Neformaliojo vaikų švietimo stebėjimų ir 
eksparimentavimo programa „Pažinimo kelias“ 

1–12 
mėn. 

neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja 
A. Bartkuvienė 

6.7. pritaikytų ugdymo programų ruošimas ir taikymas 1–12 
mėn. 

logopedė  
I. Kasputytė, 
pedagogai 

6.8. tarptautinė programa „Zipio draugai“ 1–12 
mėn. 

I. Mačiulaitienė, 
I. Rebždienė 

6.9. ankstyvoji vokiečių kalbos mokymo programa 1–12 K. Janavičienė 
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vaikams „Hans Hase“ nuo 6 iki 8 metų mėn.   

7. organizuoti metodinę veiklą skleidžiant gerąją patirtį 1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė 

8. organizuoti bendradarbiavimą su socialiniais 
partneriais: 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

8.1. su ikimokyklinio ugdymo įstaigomis:  
l.-d. „Obelėlė“, d. „Gintarėlis“, Klaipėdos sutrikusio 
vystymosi kūdikių namais, kitomis ikimokyklinėmis 
ugdymo įstaigomis mieste, Palangos l.-d. „Žilvinas“ 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se  8.2. Vitės pagrindine mokykla, „Smeltės“ progimnazija 1–12 

mėn. 
Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

8.3. Airijos Cork lituanistine neformaliojo ugdymo 
mokykla „Banga“ 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

 

8.4. Klaipėdos miesto savivaldybės  
viešosios bibliotekos Girulių, Pempininkų filialais 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

8.5. mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis: 
Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros 
centru, Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institutu 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

8.6. įstaigomis ir organizacijomis 1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

9. tobulinti pedagogų kvalifikaciją 1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

Mokytojų, 
metodiniu
ose, 
posėdžiuo
se 

10. organizuoti bendradarbiavimą su tėvais. Organizuoti 
visuotinius, naujai priimamų vaikų tėvų susirinkimus. 
Organizuoti tėvų komiteto posėdžius. Stebėti ir 
analizuoti tėvų inicijuotą veiklą, jos veiksmingumą, 
grupių pedagogų darbą su tėvais 

1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

10.1. organizuoti grupių tėvų susirinkimus  
(pagal grupių planus) 

3 kartus 
metuose 

Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai, 
masažuotoja, 
Klaipėdos 
visuomenės 
sveikatos biuro 

10.2. organizuoti bendrus tėvų susirinkimus 4,11mėn. 
10.3. teikti tėvams informacinę pagalbą 1–12 mėn. 
10.4. paruošti stendinę medžiagą, lankstinukus, 

rekomendacijas tėvams 
1–12 mėn. 
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specialistė 
10.5. organizuoti atvirų durų savaitę 4 mėn.   
10.6. organizuoti bendras su vaikais šventes, ekskursijas, 

išvykas, pramogas 
1–12 
mėn. 

 Šventės, 
pramogos 

10.7. organizuoti tėvams mokymus - susitikimus su 
medikais, psichologais, socialiniais darbuotojais ir kt. 
 

1–12 
mėn. 

  

11. vykdyti tiriamąją veiklą: 1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai, 
medikai 

 

11.1. vaiko daromos pažangos vertinimo sistema 4 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
auklėtoja  
L. Patkaukienė 

Įstaigos 
tarybos, 
bendruome
nės 
susirinkimu
ose  

11.2. lopšelio-darželio „Giliukas‘ kultūra  11 mėn. Direktorė  
M. Savickienė, 
Meninio 
ugdymo 
mokytoja V. 
Einikienė 

11.3. ugdomosios veiklos planavimo kokybė  4 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

Mokytojų 
posėdžiuose 

11.4. bendradarbiavimo su pradžios mokykla 
veiksmingumas.  

10 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

12. atlikti „platųjį“, „giluminį“ vidaus auditą 11, 2 
mėn. 

VAK grupė 

13. organizuoti ir vykdyti pedagoginę stebėseną.  
Priedas Nr. 2 

1–12 
mėn. 

Direktorė 
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
A. Gedrimienė, 
pedagogai 

 
 

11.4. Gerinti įstaigos dokumentų valdymą. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Vykdymo 
terminas 

Atsakingi, 
vykdytojai 

Atsiskaitymo 
tvarka 

1 2 3 4 5 

1. 
 
 
 
 

 

tobulinti dokumentų valdymo sistemą , bylas 
bei  dokumentus rengti ir tvarkyti pagal 
paruoštus ir suderintus su Klaipėdos 
savivaldybe 2018 m. dokumentacijos planus ir 
registrų sąrašą 

1-12 mėn. 
 
 
 
 
 

Direktorė  
M. Savickienė, 
raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

Dokumentacija, 
ataskaitos, 
tvarkos 
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1 2 3 4 5 

1.1. optimizuoti darbo grupių veiklą 
rengiant įstaigos veiklos planavimo 
dokumentus 

1–12 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

1.2. rengti, tvarkyti ugdomojo proceso 
organizavimo dokumentus 

1–12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

 

1.3. rengti, tvarkyti darbuotojų  saugumo, ūkinės 
veiklos dokumentus 

1–12 mėn. Pavaduotoja 
ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

 

1.4. rengti, tvarkyti medicininę dokumentaciją 
pagal raštvedybos reikalavimus 

1–12 mėn. Visuomenės 
sveikatos 
specialistė  
R. Jefimova, 
masažuotoja 
R. Žilinskienė 

 

1.5. rengti ir tvarkyti formalių ir neformalių 
savivaldos institucijų dokumentus 
 

1–12 mėn. Pirmininkai, 
sekretoriai 

 

1.6. vykdyti vadybos dokumentų tvarkymą, 
apskaitą ir saugojimą 
 

1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.7. atlikti dokumentų valdymo kontrolę 1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.8. sutvarkyti archyvo dokumentus, užtikrinti jų 
saugojimą 
 

1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.9. vadovautis norminiais teisės aktais, 
reglamentuojančiais dokumentų valdymą 
 

1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.10. įdiegti elektroninių dokumentų rengimą 1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.11. rengti įstaigos veiklos dokumentus, juos 
įforminti 
 

1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.12. rengti personalo dokumentus, įforminti, 
tvarkyti ir saugoti 
 

1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.13. rengti ir įforminti  veiklos ir personalo, 
dokumentus,  perduoti, paruošti dokumentus 
archyviniam saugojimui 

1–12 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 

 

1.14. Parengti dokumentų surinkimo iš atsakingų 
darbuotojų tvarką archyvavimui  
 

1–3 mėn. Raštinės 
administratorė 
G. Jonauskienė 
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11.3. užtikrinti įstaigos visų sričių funkcionalumą, sudaryti saugią ir modernią darbo, 
ugdymosi, sveikatos saugojimui palankią aplinką. 
 

 
Eil. 
Nr. 

 
Priemonės 

 
Vykdymo 
terminas 

 
Atsakingi, 
vykdytojai 

 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 
1. užtikrinti įstaigos funkcionavimą 1–12 

mėn. 
Direktorė  
M. Savickienė 

Dokumentacija, 
direkciniai 
pasitarimai, 
bendruomenės 
pasitarimai, 
ataskaitos 

1.1. organizuoti vaikų mitybą. Maisto bloko darbą 1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
įstaigos tarybos 
pasitarimai  

1.2. organizuoti medicininių priemonių įsigijimą 
ir darbuotojų sveikatos tikrinimus 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

 

1.3. užtikrinti šildymą. Karšto vandens tiekimą. 
Užtikrinti patalpų , vandens temperatūros 
režimo atitikimą normoms 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija 

1.4. užtikrinti elektros energiją, normatyvinį 
patalpų ir teritorijos apšvietimą 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija 

1.5. užtikrinti ryšių paslaugas, interneto darbą, 
kompiuterių, spausdintuvų, fakso darbą 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija 

1.6. įsigyti minkšto inventoriaus, patalynės 
vaikams  

12 mėn. Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
tarybos 
pasitarimai, 
ataskaitos 

1.7. atlikti skalbimą, vaikų patalynės ir darbo rūbų 
taisymą 

1–12 
mėn. 

Rūbų prižiūrėtoja  
B. Veršilienė 

 

1.8. įsigyti spaudinių, prenumeruoti spaudinius 12 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja 
A.Gedrimienė  

 

1.9. įsigyti prekių (ūkinės paskirties medžiagos, 
statybinės medžiagos, naudojamos smulkiam 
remontui, trumpalaikis turtas, kanceliarinės 
prekės) 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams 
 E. Čekienė 

Dokumentacija, 
tarybos 
pasitarimai, 
ataskaitos 

1.10. prižiūrėti kanalizacijos šulinius, nuotekų 
vamzdynus, lauko apšvietimą, vykdyti 
pastato priežiūrą 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
žurnalų 
pildymas 
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1.11. atlikti ilgalaikio materialiojo turto einamąjį 
remontą: „Smalsučių“, „Bitučių“ grupių 
virtuvėlėse įrengti indaploves ir atlikti šių 
patalpų remonto darbus, sporto salėje įrengti 
PVC grindų danga ir išdažyti koridoriaus 
sienas.  

7–8 mėn. 
 

 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
tarybos 
pasitarimai, 
ataskaitos 

1.12. organizuoti kvalifikacijos kėlimą 
pedagoginiams darbuotojams 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja 
ugdymui  
A. Gedrimienė 

 

1.13. užtikrinti  kitas paslaugas (banko paslaugos, 
atliekų surinkimas, kompiuterinės įrangos, 
programų aptarnavimas, deratizacija, 
dezinfekcija, dezinsekcija, gesintuvų 
užpildymas, matavimo prietaisų metrologinė 
patikra, skalbinių skalbimo paslaugos, pašto 
paslaugos, nuolatinės statinio priežiūros 
paslaugos, elektrofizinių varžų  matavimo 
paslaugos  ir kt.) 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
tarybos 
pasitarimai, 
žurnalų 
pildymai 

1.14. įsigyti materialiojo ir nematerialiojo turto 
organizuojant viešuosius konkursus 
(kompiuterinės įrangos, kompiuterinių 
programų, baldų, patalynės, indų, detalių 
elektros ūkio remontui ir kt.). 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
tarybos 
pasitarimai, 
ataskaitos 

2. paruošti įstaigą naujiems mokslo metams 7–8 mėn. Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

2.1. atlikti atrankinį patalpų , baldų remontą: 
grupėse perdažyti grindis ir  palanges, salėse, 
administraciniuose ir medicinos kabinetuose 
atlikti smulkius remonto darbus (sienų, 
palangių dažymas), kėdutes perdažyti,  lauko  
aikštelėse atlikti įrengimų, pavėsinių, smėlio 
dėžių dažymą ir kt. remonto darbus 

7–8 mėn. Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
įstaigos tarybos 
pasitarimai 

2.2. atlikti vejos atželdinimo darbus, gėlynų 
apsodinimą, priežiūrą, krūmų, gyvatvorių 
priežiūra, genėjimas 

5–9 mėn. Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
įstaigos tarybos 
pasitarimai 

2.3. lauko aikštelių įrengimų remontas, 
perdažymas. Organizuoti įstaigos aplinkos 
tvarkymo darbus. Sutvarkyti miško dalį prie 
įstaigos tvoros. 

4 mėn. Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė 

Dokumentacija, 
įstaigos tarybos 
pasitarimai 

3. tobulinti švietimo vadybą 1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė 

Dokumentacija, 
ataskaitos, 
mokytojų 
tarybos 
posėdžiai. 
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3.1. parengti (pakoreguoti, patvirtinti) veiklą 
reglamentuojančius dokumentus 

1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.1. ruošti ugdymo planus ( ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas) 

9 mėn. Direktoriaus 
pavaduotoja A. 
Gedrimienė 
  

Priešmokyklinių 
grupių 
planavimo 
žurnalai 

3.1.2. papildyti Vidaus ir darbo tvarkos taisykles 3 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.3. papildyti pareigybių aprašus 2 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.4. sudaryti metinę mokyklos pajamų ir išlaidų 
sąmatą, teikti ją mokyklos tarybai pritarti. 

1 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.5. koreguoti metinį veiklos planą 4 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.6. paruošti pedagogų tarifikaciją 1 mėn., 
9 mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė, 

 

3.1.7. paruošti etatų sąrašus 1 mėn., 
9 mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.8. tvirtinti finansinius dokumentus, atlikti 
finansų kontrolę 

1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.1.9. papildyti finansų kontrolės taisykles. Paruošti 
finansų kontrolės ataskaitą 

2 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.2. Paruošti statistines atskaita ŠV-3   1 mėn. Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.3. įgyvendinti l.-d. „Giliukas“ ikimokyklinio 
ugdymo, priešmokyklinio ugdymo bendrąją, 
neformaliojo ugdymo programas 

1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė,  
pedagogai. 

 

3.4. paruošti teminius planus 1–12 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

 

3.5. supažindinti bendruomenės narius su įstaigos 
veikla, prioritetais, teisės aktais 

1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.6. įgyvendinti mokytojų ir pagalbos mokiniui 
(išskyrus psichologus) specialistų atestaciją 

1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė 

 

3.7. vykdyti komisijų darbą (atestacinė, Vaiko 
gerovės, nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo, 
vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, turto 
inventorizacijos, turto nurašymo, viešųjų 
pirkimų  ir kt.) 

1–12 
mėn. 

Direktorė  
M. Savickienė, 
Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

 

3.8. Kurti, talpinti medžiagą interneto svetainei. 
www.giliukas.emigna.lt , internetinės 
svetainės atnaujinimas, duomenų keitimas 

1–12 
mėn. 

Internetinės 
svetainės  Darbo 
grupė 

 

3.9. atlikti viešuosius pirkimus, sudaryti sutartis 
su produkcijos tiekėjais ir paslaugų tiekėjais, 
paruošti viešųjų pirkimų planą 2018 m.  
Pateikti viešųjų pirkimų ataskaitą už 2017 m. 

1–12 
mėn. 

Pavaduotoja ūkio 
ir bendriesiems 
klausimams 
 E. Čekienė 

Dokumentacija, 
tarybos 
posėdžiai, 
ataskaita 
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3.10. Užtikrinti atsakingą pareigybių vykdymą. 
Darbų ir pareigų vertinimas. Numatyti, kartu 
su mokyklos taryba, ir sudaryti darbuotojų 
skatinimo ir motyvavimo sistemą, lanksčiai 
taikyti skatinimo tvarką. Užtikrinti skaidriai 
priimamus sprendimus 

1–12 
mėn.  

Direktorė  
M. Savickienė, 
įstaigos taryba 

Administracijos,  
tarybos 
posėdžiai 

 
Lėšų  poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai 2018 m. 

(Eur) 

Ekonominės klasifikacijos grupės 

Asignavi
mai 2017-
tais 
metais 

Lėšų 
poreikis 
2018-
tiesiems 
metams 

2018-ųjų maksimalių 
asignavimų planas 

1. LĖŠŲ POREIKIS, IŠ VISO: 597000 540700 580400 
1.1. išlaidoms    
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui 365900 334400 365400 
1.2. turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams 
vykdyti 

231100 206300 215000 

2. FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 597000 540700 580400 

2.1. SAVIVALDYBĖS  LĖŠOS, IŠ VISO: 593300 533700 573400 
2.1.1. Savivaldybės biudžetas, iš jo:    
2.1.1.1.  Savivaldybės biudžeto lėšos SB 312800 282700 322700 
2.1.1.2. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 
atsitiktines paslaugas) SB(SP) 

92600 82900 82600 

2.1.1.3. Specialiosios programos lėšos (pajamos už 
atsitiktines paslaugas, patalpų suteikimas) SB(SPN) 

2100 2100 2100 

2.1.1.4. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 
dotacijos lėšos SB(VB) MK 

185800 166000 166000 

2.1.1.5. Valstybės ir savivaldybės biudžeto 
tarpusavio atsiskaitymų lėšos MK(K) 

- 
 

- 
 

- 

2.1.1.6. Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių už 
atvykusius mokinius SB(MK) 

- 
 

- - 

2.2. KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 3700 7000 7000 
2.2.1. Kiti finansavimo šaltiniai Kt 3700 7000 7000 

 
V SKYRIUS 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI, DIREKCINIAI PASITARIMAI 
 
12. Planuojami savivaldos institucijų posėdžiai bei direkciniai pasitarimai: 
12.1. Įstaigos tarybos posėdžiai 

 
Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

1. Vaiko daromos pažangos vertinimo sistema Lina Patkaukienė balandis 

2. Ikimokyklinio ugdymo mokyklos kultūra Vilma Einikienė lapkritis 
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12.2. Mokytojų tarybos 
Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminai 

1. 1. Direktoriaus ataskaita už 2017 m. 
2. Vaikų sveikatos gerinimo ataskaita už 2017 m. 
3. Ugdomosios veiklos įgyvendinimo ataskaita už 2017 
m. 

Direktorė 
M. Savickienė, 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistė 
R. Jefimova, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  
A. Gedrimienė 

sausis 

2. 1. Pedagogų savianalizės anketų aptarimas. 
2. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo 
rezultatų aptarimas. 

Direktorė 
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  
A. Gedrimienė,  
priešmok. ugdymo 
pedagogės  
I. Mačiulaitienė,  
I. Rebždienė 

birželis 

3. 1. Ugdymo ir ugdymosi aplinkos įvertinimas, 
pasiruošimo naujiems mokslo metams įvertinimas. 
2. Vaiko gerovės komisijos darbo analizė. 
3. Plačiojo audito atlikimo numatymas. 

Direktorė 
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  
A. Gedrimienė 

rugsėjis 

4. 1. Veiklos planui 2019 m.  uždavinių ir prioritetų 
iškėlimas. 
2. Įgyvendinamų projektų, kūrybinių grupių 2018 m. 
veiklos kryptingumas ir veiksmingumas, siekiant vaiko 
saviraiškos ir poreikių tenkinimo 

Direktorė 
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui  
A. Gedrimienė 

gruodis 

 
 

12.3. Metodinio būrelio susirinkimai 
 

Eil. 
Nr. 

Susirinkimo tema Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminai 

1. 1. Projektinės, kūrybinės darbo grupės veiklos ataskaita ir 
veiklos plano numatymas. 
 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
A. Gedrimienė 

vasaris 

2. 1. Neformaliojo vaikų švietimo neformaliojo vaikų 
švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio meninio 
ugdymo programų: „Kurdamas auginu save“, stebėjimų ir 
eksparimentavimo – „Pažinimo kelias“, bei 2018 metų 
veiklos plano įgyvendinimo aktualijos 

Neformaliojo ugdymo 
mokytoja  
A. Bartkuvienė  

balandis 

3. 1. „Varpelių“ grupės trumpalaikio projekto „Auginu 
knygų medį“ veiklos pristatymas 
 

Auklėtoja A. 
Žemgulienė 
 

spalis 
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12.4. Direkcinių pasitarimų 
 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminai 

1. 1. Finansinė ataskaita už 2017 m. 
2. Finansų kontrolė, įstaigos finansinių resursų taupymas, 
tikslingas sąmatinių lėšų panaudojimas 

Direktorė  
M. Savickienė, 
specialistė apskaitai 
Vaida Norvaišienė  

sausis 

2. 1. Civilinės saugos reikalavimų vykdymas, planų 
įgyvendinimas. 
2. Vidaus ir darbo tvarkos vykdymas. 
3. Viešųjų darbų plano aptarimas 

Atsak. už CS  
I. Kasputytė, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams 
pavaduotoja  
E. Čekienė, 
įstaigos tarybos 
pirmininkė  
V. Einikienė 

vasaris 

3. 1. Priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo saugos 
vykdymas įstaigoje. 
2. Kasmetinių atostogų grafiko aptarimas 

Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė, 
direktorė  
M. Savickienė 

kovas 

4. 1. Vaikų mitybos organizavimas,  kokybė, maisto bloko 
darbo įvertinimas. 
2. Viešųjų pirkimų organizavimo įvertinimas 

Visuomenės sveikatos 
specialistė 
R. Jefimova, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė  

balandis 

5. 1. Vaikų komplektacijos 2016–2017 m. m. aptarimas 
2. Sanitarinių normų įgyvendinimas. Aprūpinimas 
sanitarinėmis, valymo priemonėmis, inventoriumi. 
3. Vasaros darbo plano aptarimas 

Direktorė  
M. Savickienė, 
visuomenės sveikatos 
specialistė 
R. Jefimova 

gegužė 

6. 1. Pasiruošimo naujiems mokslo metams programos 
tvirtinimas (įstaigos pasirengimas naujiems mokslo 
metams-atrankinis remontas. Kiemo teritorijos 
tvarkymas, smulkus remontas, pasiruošimas šildymo 
sezonui ) 
2. Viešųjų darbų organizavimas 

Direktorė  
M. Savickienė,  
pavaduotoja ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams 
E. Čekienė 

birželis 

7. 1. Vaikų kontingento komplektavimas, naujokų 
adaptacija. 
2. Pedagogų tarifikacija, kvalifikacijos kėlimas 

Direktorė  
M. Savickienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė 

rugsėjis 
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8. 1. Darbo grafikų sudarymas, darbo laiko žiniaraščių 
pildymas. Darbo laiko panaudojimas. Darbo drausmė. 
 
2. Įstaigos funkcionalumo užtikrinimas 

Direktoriaus 
pavaduotoja  
A. Gedrimienė, 
pavaduotoja  
E. Čekienė, 
direktorė  
M. Savickienė 

spalis 

9. 1. Mokinio krepšelio lėšų tikslingas naudojimas. 
 
2. Pasiruošimas susidėvėjusio inventoriaus nurašymui, 
turto  inventorizacijai 

Direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
A. Gedrimienė, 
pavaduotoja  
E. Čekienė 

lapkritis 

10. 1. 2017 m. įstaigos sąmatos įgyvendinimo ataskaita. Lėšų 
poreikis 2018 m. Strateginio plano aptarimas. 
 
2. Inventorizacijos rezultatų aptarimas 

Specialistė apskaitai 
V. Norvaišienė, 
direktoriaus 
pavaduotoja ūkio ir 
bendriesiems 
klausimams  
E. Čekienė, direktorė  
M. Savickienė 

gruodis 

 
12.5. Atestacinės komisijos posėdžiai 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminai 

1. 
 
 
2. 

1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atitikties 
turimai kvalifikacinei kategorijai aptarimas. 
 
2.1. Atestacijos komisijos posėdžių grafiko 2018 m. 
tvirtinimas.  
2.2. Klaipėdos l.-d. „Giliukas“ mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų 2018–2020 m. atestacijos programos 
tvirtinimas. 
2. 3. Dėl vyr. auklėtojos A. Žemgulienės atestavimo 
(auklėtojo metodininko) aukštesnei kategorijai 

Atestacinės komisijos 
pirmininkė  
M. Savickienė 
 
Atestacinės komisijos 
pirmininkė  
M. Savickienė 

birželis 
  
  
 
gruodis 

 
12.6. Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiai 

Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminai 

1. 
 
 
 
2. 

Vaikų su kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimais 
pasiekimų aptarimas. VGK grupės ataskaita.  
 
 
Vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių lygio nustatymas 

Vaiko gerovės 
komisijos pirmininkė 
A. Gedrimienė 
 
Logopedė 
I. Kasputytė 

gegužė 
  
  
 
rugsėjis 

 
VI SKYRIUS 

LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

13. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti veiklos pokyčiai: 
13.1. sudarytos palankios sąlygos vaiko ugdymui(-si), sveikatai stiprinti, sumažėjęs 

sergamumas, pagerės vaikų lankomumas, patobulinta  vaikų sveikatos stiprinimo politika bei jos 
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įgyvendinimo strategiją: įgyvendintas mokinių sveikos priežiūros metinis planas, gera vaikų 
sveikatos priežiūrą. 

13.2. užtikrinta ugdomosios veiklos kokybė,  atliepiančią  vaikų ugdymosi  poreikius, 
interesus bei gebėjimus, organizuojant ugdymą tikslingai ir veiksmingai, įvairiai ir kūrybiškai,  
įtraukiant šeimą į ugdymo procesą.   

13.3. pagerės įstaigos  dokumentų valdymas – jų rengimas, įforminimas, tvarkymas ir 
apskaita. 

VII SKYRIUS 
LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 
14. Planui įgyvendinti lėšų poreikis: iš viso – 580 400 Eur. Iš savivaldybės biudžeto –  

322 700 Eur, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų – 166 000  
Eur. 
            15. Dalis plano  bus finansuojama iš specialiųjų programų (tėvų atlyginimo už maitinimo 
paslaugą) – 82 600 Eur ir iš paramos lėšų planuojama gauti 3 000 Eur. Pajamos už patalpų 
suteikimą – 2 100 Eur. 

VIII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
16. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aida Gedrimienė ir 

direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriesiems klausimams Eugenija Čekienė. 
17. Priežiūrą vykdys direktorė Marytė Savickienė. 
18. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 
 
1 priedas 

 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2018 METAMS 

 

Eil. 
Nr. 

Mokytojo vardas, 
pavardė 

Kvalifikacijos tobulinimo kursų - seminaro programos 
pavadinimas 

Kvalifikacijos 

tobulinimo 
įstaiga 

1 2 3 4 

1. Marytė Savickienė Vadybinis meistriškumas įgalinant kūrybiškumą: dizainu 
grindžiamo mąstymo metodo taikymas mokykloje (6 
val.). Humanistinė pedagogika. Bendradarbiavimo su 
tėvais modelis (6 val.). Bendruomenės stiprinimo 
galimybės (6 val.). Vadybiniai sprendimai įsivertinant 
ikimokyklinės įstaigos veiklą (6 val.). Vaiko ugdymas 
kūrybinėje erdvėje (6 val.) 

Klaipėdos 
pedagogų 
švietimo ir 
kultūros 
centras 
(toliau 
KPŠKC) 

2. Aida Gedrimienė Vadybinis meistriškumas, kaip asmenybė gali įkvėpti 
kitus siekti bendrų rezultatų. (6 val.). Sėkmingos tėvų ir 
ugdymo institucijų partnerystės skatinimas. Socialinių 
emocinių kompetencijų ugdymas lavinant Emocinį 
intelektą EQ (108 val., iš jų 38 val. kontaktinės ir 70 val.  
savarankiško darbo). Tėvų savivaldos stiprinimas 
ugdymo įstaigose. (6 val.). Vadybiniai sprendimai 
įsivertinant ikimokyklinės įstaigos veiklą (6 val.) 

KPŠKC,  
Klaipėdos 
tęstinių 
studijų 
institutas 
(toliau  
KU TSI) 
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3. Nijolė Medvedeva Vaiko saugumo įgūdžių ugdymas. (6 val.) I pusmetis. 
Vaikystė ir lytiškumas. (6 val.) I pusmetis. Šiuolaikiniai 
vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip koreguoti jų netinkamą 
elgesį. (18 val.) II pusmetis 

KPŠKC 

4. Birutė Šimkutė Pedagogų bendravimas su alfa kartos vaikų tėvais (18 
val.) vasaris. Pasakų, smėlio terapija ikimokyklinio 
amžiaus vaikams II pusmetis 

KPŠKC, 
KU TSI 

5. Laimina 
Alešiūnienė 

Motyvacinių IKT priemonių panaudojimas vaikų 
sveikatos, socialinių, meninių bei pažintinių gebėjimų 
ugdymuisi (6 val.) balandis. Vaikų kūrybinį mąstymą 
skatinančios technologijos (6val.) gegužė. Hyperaktyvūs 
vaikai: elgesio modeliai ir sprendimo būdai (6 val.) I 
pusmetis. Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas  
(6 val.) I pusmetis. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
žaidimai ir žaidybinės improvizacijos (6 val.) lapkritis 

KPŠKC, 
KU TSI  

6. Ilona Rebždienė Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai 
(6 val.) (kovas). Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 
technologijos arba kaip paskatinti dramblį skraidyti (6 
val.) (gegužė). Kurti žaidžiant (6 val.) (birželis) 

KPŠKC, 
KU TSI 

7. Ingrida Butkienė Streso mažinimas darbe (6 val.) balandis. Hiperaktyvūs 
vaikai: elgesio modeliai ir sprendimo būdai (6val.) 1 
pusmetis. Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip 
koreguoti jų netinkamą elgesį (18 val.) lapkritis. 

PŠKC, 
KU TSI 

8. Anžela Malyševa Ikimokyklinio amžiaus vaikų žaidimai ir žaidybinės 
improvizacijos (6 val.) lapkritis 

KPŠKC, 
KU TSI 

9. Romualda 
Daukšienė 

Skaitmeninės kompet. tobulinimas dalyvaujant eTwining 
projektuose. (18 val.) vasaris. Netradicinių priemonių 
pritaikymas ankstyvojo amžiaus grupėse. II pusmetis 

KPŠKC, 
KU TSI. 

10. Rima Gricanova Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir vaidinime (6 val.). 
balandis. Motyvacinių IKT priemonių panaudojimas 
vaikų sveikatos, socialinių, komunikacinių, meninių, bei 
pažintinių gebėjimų ugdymuisi (6 val.). balandis. Kurti 
žaidžiant (6 val.). birželis. Hyperaktyvūs vaikai: elgesio 
modeliai ir sprendimo būdai (6 val.). I pusmetis. 
Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 val.).  
I pusmetis. Vaikų pykčio priepuoliai ir jų valdymas  
(6 val.). kovo 6 d. 

KPŠKC,  
KU TSI 

11. Loreta Karpuvienė Motyvacinių IKT priemonių panaudojimas (6 val.) 
balandis. Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios 
technologijos arba kaip paskatinti dramblį skraidyti (6 
val.) gegužė. Kurti žaidžiant (6 val.) birželis. 
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 
kūrybingumo ugdymas netradicinėmis priemonėmis (6 
val.) I pusmetis. Šiuolaikinių vaikų drausminimas ir 
skatinimas (6 val.) I pusmetis 

KPŠKC,  
KU TSI 



  

 

35

 

1 2 3 4 

12. Laima 
Laurinaitienė 

Elektroninis dienynas – pagalba pedagogui rengiant 
ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus (6 
val.). Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip 
koreguoti jų netinkamą elgesį (18 val.) II pusmečiai. 
Vaikų kalbos sutikimų prevencija ikimokyklinėje 
ugdymo įstaigoje, bendradarbiaujant su pedagogais ir 
tėvais (6 val.) spalis 

KPŠKC, 
KU TSI.  

13. Lina Patkaukienė Žodžio galia. Klausimai, kurie padeda efektyviai spręsti 
problemas (6 val.) I pusmetis. Elektroninis dienynas – 
pagalba pedagogui rengiant ugdymo planus bei 
dokumentuojant ugdymo rezultatus (6 val.). Šiuolaikiniai 
vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip koreguoti jų netinkamą 
elgesį (18 val.) II pusmečiai. Pasakų, smėlio terapija 
ikimokyklinio amžiaus vaikams II pusmetis 

KPŠKC, 
KU TSI 

14. Raimonda 
Užpalienė 

Pedagogų bendravimas su alfa kartos vaikų tėvais (18 
val.) vasaris. Hiperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 
sprendimo būdai (6 val.) 1 pusmetis. Vaikų kalbos 
sutikimų prevencija ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje, 
bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais (6 val.) spalis 

KPŠKC, 
KU TSI 

15. Audronė 
Žemgulienė 

Kūrybiškas IKT panaudojimas vaikų darželiuose. (12 
val.) vasaris. Pasakos vaiko piešinyje, dainoje ir 
vaidinime (6 val.) balandis. Vaikų kūrybinį mąstymą 
skatinančios technologijos arba kaip paskatinti dramblį 
skraidyti (6 val.) gegužė 

KPŠKC, 
KU TSI 

16. Ineta Mačiulaitienė Turiningas, kūrybiškas ir įdomus pasirengimas mokyklai 
(6 val.) kovas. Hyperaktyvūs vaikai: elgesio modeliai ir 
sprendimo būdai (6 val.) I pusmetis. Šiuolaikinis vaikų 
drausminimas ir skatinimas (6 val.) I pusmetis  
Šiuolaikiniai vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip koreguoti 
jų netinkamą elgesį (18 val.) II pusmečiai. Įdomus ir 
auginantis ugdymas: STEAM darželyje (6 val.) II pusmetis 

KPŠKC, 
KU TSI 

17. Vilma Vilkienė Vaiko ugdymas kūrybinėje erdvėje (6 val.) kovas. Vaikų 
pykčio priepuoliai ir jų valdymas (6 val.) kovas. 
Kūrybinio mąstymo sąvoka ir aktualijos (6 val.) balandis. 
Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas dalyvaujant 
eTwinning projektuose (6 val.) balandis. Konfliktų 
prevencija mokykloje (6 val.) balandis 

KU TSI  

18. Vilma Einikienė   Emocinio intelekto ugdymas (6 val.). Netradiciniai 
meninio (muzikinio) ugdymo metodai  (12 val.) I 
pusmetis. Muzikiniai žaidimai ikimokyklinio amžiaus 
vaikų ugdymo procese  (6 val.). Muzikos ir vaizdų 
koregavimo programų taikymas ikimokyklinio ugdymo 
veiklose (6 val.) I pusmetis 

KPŠKC,  
KU TSI 

19. Ingrida Kasputytė Vaikų emocinio intelekto ugdymas taikant judrių žaidimų 
ir meno terapijos metodus. (6 val.) vasaris. 
Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimą ugdymo 
galimybės. (6 val.) balands. Žodžio galia. Klausimai, 
kurie padeda efektyviai spręsti problemas. (6 val.) I 
pusmetis. Dvikalbytsė ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigoje: perspektyvos vaiko tolimesnės veiklos 
projektavimui. (12 val.) II pusmetis  

KPŠKC,  
KU TSI 
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20. Sniežana 
Jakimavičienė 

Šiuolaikinis vaikų drausminimas ir skatinimas (6 val.) I 
pusmetis. Šiuolaikiniai vaikai. Auklėjimas tarp ,,galima-
draudžiama“ (18 val.) I pusmetis. Netradicinių ugdomųjų 
priemonių pritaikymas ankstyvajame vaikų amžiuje (6 
val.) spalis 

KPŠKC, 
KU TSI  

21. Kristina 
Janavičienė 

Sėkmingos tėvų ir ugdymo institucijų partnerystės 
skatinimas. Tėvų savivaldos stiprinimas ugdymo 
įstaigose. (6 val.) gegužė. Hiperaktyvūs vaikai: elgesio 
modeliai ir sprendimo būdai. (6 val.) I pusmetis. 
Netradicinių ugdomųjų priemonių pritaikymas 
ankstyvajame vaikų amžiuje. (6 val.) spalis. Šiuolaikiniai 
vaikai. Kaip juos suprasti ir kaip koreguoti jų netinkamą 
elgesį. (18 val.) II pusmetis 

KPŠKC, 
KU TSI 

22. Asta Bartkuvienė Vaikų kūrybinį mąstymą skatinančios technologijos arba 
kaip paskatinti dramblį skraidyti (6 val.) gegužė. 
Eksperimentinė spalvų laboratorija (6 val.) I pusmetis. 
Meno terapija ikimokyklinio amžiaus vaikams (18 val.) I 
pusmetis 

KPŠKC, 
KU TSI 

23.  Simona Jurgaitė Vaiko pasiekimų vertinimo ir veiklos planavimo 
sėkminga sąveika (18 val.) I pusmetis. Ikimokyklinio 
amžiaus vaikų žaidimai ir žaidybinės improvizacijos (6 
val.) lapkritis. Turizmo renginiu vadovas (4 val.) 

 

 
 

 
2 priedas 

PEDAGOGINĖS STEBĖSENOS PLANAS 2018 m. 
TIKSLAI: 
1. Siekti ugdymo kokybės, skleisti pozityviąją darbo patirtį. 
2. Skatinti pedagogą kelti savo profesinį meistriškumą. 
3. Ugdyti pedagogo atsakomybę už vaiko dvasinių bei fizinių galių puoselėjimą. 
 

Eil. 
Nr. 

Stebėsenos tikslas Numatoma stebėti Atsakingas 
asmuo 

Vykdymo 
terminas 

Atsiskaitymo 
forma 

1 2 3 4 5 6 

1. Savivaldos institucijų 
veiklos planavimo 
kokybė 

Savivaldos institucijų 
tarpusavio veiklos derinimas. 
Veiklos planavimo kokybė 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Sausis Apibendrina
moji 
stebėsena 

2. Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo pokyčių 
vertinimas 

Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo prioritetai, 
formos. Pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimo atsiskaitymas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Sausis Apibendrina
moji 
stebėsena. 
Atlikta 
analizė, 
ataskaita 

3. Ugdytojų 
bendradarbiavimas, 
siekiant vaikų kalbinio 
aktyvumo 

Atvira komunikacinė-
socialinė ugdomoji veikla. 
Pedagoginio poveikio 
priemonės lavinant vaikų 
kalbą, metodų ir priemonių 
pritaikymas  

Logopedė  
I. Kasputytė, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Sausis Teminė 
stebėsena. 
Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos 
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4. Aplinkos ir gamtos 
pažinimui pritaikytos 
socialinės aplinkos 
kūrimas grupėje erdvėse 

Atvira pažintinė- 
komunikacinė ugdomoji 
veikla. Sąlygų sudarymas 
vaikų pažintinės veiklos 
plėtotei – stebėjimams, 
tyrinėjimams, 
eksperimentavimams ir 
atradimams  

Pr. ugd. 
pedagogė  
I. Mačiulaitienė, 
direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

Sausis-
balandis 

Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje. 

5. Vaikų sveikatingumo 
ugdymas, skatinant vaikų 
fizinį aktyvumą, 
ištvermę, organizuotumą 

Atvira kūno kultūros ir 
sveikatingumo ugdymo 
veikla. Tikslingas sportinių 
ir komunikacinių priemonių 
panaudojimas vaikų 
sveikatos stiprinimui, 
fiziniam aktyvumui 
palaikyti, bei kalbai lavinti 

Neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja  
N. Medvedeva, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Vasaris  Teminė 
stebėsena. 
Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

6. Vaikų gamtosauginis 
ugdymas(-si) ir 
metodinių priemonių 
panaudojimas 
ugdomojoje veikloje 

Atvira pažintinė-
komunikacinė-meninė 
ugdomoji veikla. 
Pedagoginio poveikio 
priemonės vaikų 
gamtosauginei veiklai ir 
saviraiškai 

Auklėtoja  
L. Patkaukienė, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Vasaris Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

7. Ugdomosios veiklos 
planavimo kokybė, 
pagalba specialiųjų 
poreikių vaikams 

Pedagogų dokumentacija. 
Ugdymo proceso planavimo 
kokybė, sąlygų sudarymas 
specialiųjų poreikių vaikų 
ugdymusi  

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Vasaris Apibendrina
moji 
stebėsena. 
Rezultatų 
analizė 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

8. Vaikų saviraiškos 
skatinimas ir 
etnokultūrinių tradicijų 
puoselėjimas 

Pedagoginio poveikio 
priemonės siekiant vaikų 
saviraiškos Užgavėnių 
šventėje 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Vasaris Teminė 
stebėsena 
 

9. Vaikų pilietinio ugdymo 
kryptingumas, 
tikslingumas, tautiniai 
kampeliai grupėse 

Grupės aplinkos kūrimas 
pažymint valstybinę šventę, 
sąlygų sudarymas vaikų 
pilietiniam ugdymuisi  

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Vasaris Žvalgomoji 
stebėsena 

10. Grupių informacinių 
stendų tėvams teikiamos 
medžiagos aktualumas 

Informacijos pateikimas, 
estetika (straipsniai, 
numatomos ugdomosios 
veiklos, grupės informacija)  

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Vasaris Žvalgomoji 
stebėsena 

11. Vaikų higieninių įgūdžių 
ugdymas, taisyklinga 
dantų priežiūra  

Vaikų asmens higienos 
įgūdžių, savarankiškumo ir 
savitvarkos ugdymas. Vaikų 
susitikimas su odontologo 
padėjėju 

Direktoriaus  
pavaduotoja 
ugdymui 

Vasaris Žvalgomoji 
stebėsena 
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12. Pedagogų ir vaiko idėjų 
realizavimas kalbos ir 
bendravimo kampeliuose 

 Atvira pažintinė-
komunikacinė veikla. 
Pedagoginio poveikio 
priemonės lavinant vaikų 
skaičiavimo įgūdžius, 
ieškant naujų vaikų 
saviraiškos formų, 
panaudojant šviesos staliuką 

Auklėtoja  
L. Laurinaitienė, 
direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Vasaris Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

13. Vaikų meninių gebėjimų 
ugdymas meninėje 
ugdomojoje veikloje 

Atvira ugdomoji veikla. 
Tikslingas metodų, 
ugdomųjų priemonių 
panaudojimas vaikų meninių 
gebėjimų ugdymuisi, 
technologijų pažinimui 

Neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja  
A. Bartkuvienė, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Vasaris Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

14. Gamtos kampelių 
gamtamokslinėse erdvėse 
„Žalioji palangė“ 
funkcionalumas, vaikų 
užimtumas  

Priemonių gausa ir 
estetiškumas 
gamtamokslinėse erdvėse 
„Žalioji palangė“, vaikų 
ekologinių gebėjimų 
ugdymasis 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Kovas Žvalgomoji 
stebėsena 

15. Vaikų pažintinių, 
kalbinių bei meninių 
gebėjimų ugdymas 
kasdieninėje ugdomojoje 
veikloje  

Atvira ugdomoji veikla. 
Tikslingas metodų, 
ugdomųjų priemonių 
panaudojimas vaikų 
pažintiniams, 
komunikacijos, meniniams 
gebėjimams tobulinti 

Auklėtoja  
A. Žemgulienė, 
R. Užpalienė, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Kovas Ataskaita 
po 
veiklos. 
Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime  

16. Pilietinio ugdymo 
kryptingumas, 
tikslingumas, sąlygų 
sudarymas vaikų 
pilietiniam ugdymuisi.  
Tautiniai kampeliai 
grupėse 

Grupės aplinkos kūrimas 
pažymint valstybinę šventę. 
Metodinių priemonių 
gausumas, tikslingumas, ir 
estetiškumas 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Kovas Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
posėdyje. 
Žvalgomoji 
stebėsena 

17. Ankstyvojo amžiaus 
vaikų komunikavimo-
pažintinis-meninis 
ugdymas kasdieninėje 
ugdomojoje veikloje  

Atvira ugdomoji veikla, 
siekiant ankstyvojo amžiaus 
vaikų komunikacinių-
pažintinių-meninių gebėjimų 
ugdymosi 

Auklėtoja  
R. Daukšienė,  
direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Kovas Ataskaita po 
stebėtų 
veiklų. 
Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime 

18. Vaikų sveikatingumo 
projekto įgyvendinimas, 
prevencinės veiklos 
siekis sudominti vaikus 
gyventi be patyčių 

Tikslingas metodų, būdų 
panaudojimas vaikų 
fiziniam aktyvumui 
palaikyti, atliekant 
prevencinę veiklą – „Be 
patyčių“ 

Direktoriaus  
pavaduotoja 
ugdymui 

Kovas Teminė 
stebėsena. 
Aptarimas  
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 
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19. Gamtos pažinimui 
pritaikytos socialinės 
aplinkos kūrimas grupėje 
ir lauko erdvėse 

Atvira pažintinė-meninė- 
komunikacinė ugdomoji 
veikla. Sąlygų sudarymas 
vaikų pažintinės veiklos 
plėtotei – stebėjimams, 
tyrinėjimams ir atradimams 
grupėje ir lauko erdvėse 

Auklėtoja  
L. Alešiūnienė,  

direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui. 

Kovas Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

20. Aplinkos kūrimas vaikų 
estetiniam suvokimui, 
kūrybiniai darbai 
velykiniam laikotarpiui 

Funkcionalios ugdomosios 
aplinkos kūrimas, skatinant 
vaikus kūrybiniams darbams. 
Užduočių originalumas 
tautosakos kūrinėlių 
parinkimas 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Balandis Teminė 
stebėsena. 
Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

21. Vaikų socialinių, 
pažintinių, kalbinių, 
meninių gebėjimų 
ugdymas ir saviraiškos 
skatinimas  

Atvira socialinė-pažintinė-
komunikacinė-meninė 
ugdomoji veikla. Vaikų 
domėjimosi aplinka 
skatinimas ir saviraiška 
ikimokykliniame amžiuje, 
naudojanti IKT priemonėmis 
bei dalinantis patirtimis su 
miesto pedagogėmis 

L. Karpuvienė  
R. Gricanova, 
L. Patkaukienė,  
K. Janavičienė,  
I. Mačiulaitienė, 
logopedė  
I. Kasputytė,  
direkt. pav. ugd. 

Balandis Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

22. Sveikatingumo idėjos 
vaikų emocinei ir fizinei 
sveikatai  puoselėti, 
sveikatinimosi įgūdžių 
formavimuisi, 
bendradarbiaujant su 
šeima 

Pedagogų, vaiko ir tėvų 
bendradarbiavimas 
įgyvendinant sveikatingumo 
ugdymo projektą, atliekant 
kūrybinius darbus vaiko ir 
šeimos parodai ,,Draugystė – 
laiminga vaikystė“ 

Direktoriaus 
pavaduotoja 
ugdymui 

Balandis Žvalgomoji 
stebėsena 

23. Pedagogo idėjų 
realizavimas, pratinant 
vaikus stebėti, bandyti, 
eksperimentuoti ir atrasti 

Atvira pažintinė-
komunikacinė ugdomoji 
veikla, stebint, 
eksperimentuojant, tyrinėjant 
ir atliekant įvairius 
bandymus 

Auklėtoja  
S. Jurgaitė,  
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Balandis Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

24. Vaikų gamtosauginių, 
pažintinių, meninių 
gebėjimų, įgūdžių, 
nuostatų ugdymas 
ankstyvojo ir 
ikimokyklinio amžiaus 
grupėje 

Atvira pažintinė-
komunikacinė-meninė 
ugdomoji veikla. 
Tikslingas priemonių 
panaudojimas vabalų, 
vabzdžių, gėlių pažinimui, 
siekiant pažinti, suprasti bei 
pratinti saugoti natūralią 
augmeniją 

Auklėtojos:  
S.Jakimavičienė, 
K. Janavičienė,  
direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Gegužė Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

25. Vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimas  

Vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimas, metų 
apibendrinimas 

Direktoriaus  
Pavad. ugdymui 

Gegužė Žvalgomoji 
stebėsena  
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26. Bendradarbiavimas su 
šeima, siekiant kokybinio 
ugdymosi proceso 
įgyvendinimo 

Pedagogų, tėvų ir šeimos 
narių bendradarbiavimas 
dalyvaujant šeimos, 
priešmokyklinukų išleistuvių 
šventėse 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Gegužė Teminė 
stebėsena. 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

27. Socialinių parnerių 
bendradarbiavimo 
gebėjimai suburiant 
vaikus meninei 
muzikinei veiklai 
plėtojant ir puoselėjant 
vaikų saviraišką  

Muzikinio ugdymo projekto 
organizuojamą jungtinį 
socialinių partnerių renginį 
– „Vabalų miestas“, skirtas 
tarptautinei vaikų gynimo 
dienai paminėti Girulių 
bibliotekos – bendruomenės 
namų kiemelyje  

Meninio ugdymo 
mokytoja  
V. Einikienė, 
direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Gegužė Žvalgomoji 
stebėsena 

28. Grupių ugdomosios 
veiklos analizė ir 
pedagogų 
dokumentacijos kokybės 
įsivertinimas, vertinimas 

Pedagogų dienynų pildymo 
užbaigtumas, ugdomosios 
veiklos ataskaita, bei metų 
veiklos savianalizė. Vasaros 
darbų planavimas 

Pedagogai, 
direktorius, 
direktoriaus  
Pavad. ugdymui 

Gegužė Atlikta 
grupių 
veiklos 
analizė. 
Pedagogo 
veiklos 
savianalizė 

29. Priešmokyklinio ir 
amžiaus vaikų pažintinės 
savimonės ir saviraiškos 
gebėjimų ugdymas(-si) 
ugdomojoje veikloje  

Atvira pažintinė-
komunikavimo-meninė 
ugdomoji veikla. 
Sąlygų sudarymas vaikų 
pažintinės veiklos plėtotei, 
bei naudojant priemones ir 
stebėjimus natūralioje 
gamtoje ir tyrinėjant 

Pr. ugd. ped. 
I. Rebždienė, 
direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Birželis Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime 

30. Vaikų aktyvaus poilsio 
organizavimas 
ekskursijose, sveikatos 
stiprinimo priemonės 
sveikatinimuisi 

Vaikų sveikatos stiprinimas 
oro, saulės vandens įtaka 
fiziniam aktyvumui 
palaikyti ir pažinimo 
lūkesčiai žaidžiant prie 
jūros 

Direktoriaus  
pavaduotoja 
ugdymui 

Birželis Teminė 
stebėsena. 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

31. Pedagogų ir vaikų idėjų 
realizavimas vaikų 
saugaus eismo ugdymo 
rytmetyje.  

Vaikų saugaus eismo 
ugdymo metodai, būdai ir 
priemonių panaudojimas 
organizuojant vaikų saugaus 
eismo rytmetį  

Logopedė  
I. Kasputytė, 
auklėtoja  
R. Gricanova 

Birželis Teminė 
stebėsena. 
Mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

32. Funkcionalių ugdymo (-
si) sąlygų sudarymas ir 
priemonių atitikimas 
pagal amžių 

Grupių pasiruošimas 
naujiems mokslo metams. 
Ikimokyklinių ir 
priešmokyklinių grupių 
aplinkos atnaujinimas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Rugsėjis Apibendrina
moji 
stebėsena 

33. Ugdomosios veiklos 
planavimo kokybė. 
Vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimas. 

Pedagogų dokumentacija. 
Ugdymo proceso planavimo 
kokybė 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Rugsėjis- 
spalis 

Rezultatų 
analizė 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 
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34. Vaikų sveikatingumo 
projekto veiklos 
įgyvendinimas, siekiant 
sudominti vaikus sveika 
gyvensena bei medaus 
savybėmis, nauda 
žmogui 

Tikslingas vaikų 
sąmoningumo ugdymas, 
suprantant medaus 
naudojimą sveikatinimo 
tikslams, įtvirtinant žinias 
kūrybiniuose sprendimuose  

Direktoriaus  
pavaduotoja 
ugdymui 

Rugsėjis Teminė 
stebėsena. 
Aptarimas  
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

35. Šeimos dalyvavimas 
ugdomojoje veikloje, 
skatinant vaikus ir tėvus 
kūrybiniams darbams 

Meninio ugdymo projekto 
veiklos įgyvendinimas 
siekiant pedagogų, vaikų ir 
tėvų bendradarbiavimo ir 
kūrybinių darbų parodos 
organizavimas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Spalis Teminė 
stebėsena. 
Aptarimas 
metodinės 
tarybos 
posėdyje 

36. Aktyvių ugdymo metodų 
panaudojimas vaikų 
socialinių, 
komunikacinių, 
pažintinių gebėjimų 
ugdymui(-si) 

Atvira socialinė- 
komunikacinė-meninė 
ugdomoji veikla. Pedagogo 
iniciatyvos organizuojant 
ugdomąjį procesą, siekiant 
vaiko socialinės patirties 
plėtojimo ugdomojoje 
veikloje. 

Auklėtoja  
A. Malyševa, 
direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Spalis Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime 

37. Formuoti vaikų tvirtas 
dorovines ir sveikos 
gyvensenos nuostatas 

Alkoholio, tabako ir kitų 
psichiką veikiančių medžiagų 
prevencinės programos 
įgyvendinimas 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Spalis  Žvalgomo
ji 
stebėsena 

38. Vaikų komunikacinių 
gebėjimų ugdymas(-is), 
panaudojant pasakos 
elementus, miesto 
logopedams 

Pedagogo ugdymo metodai, 
formos bei ugdomosios 
priemonės vaikų 
komunikacijai skatinti, 
kalbos sutrikimų prevencijai 

Auklėtoja  
I. Butkienė, 
direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Spalis Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime 

39. Vaikų kalbėjimo ir 
komunikavimo 
prevencinių priemonių 
pristatymas miesto 
logopedams  

Logopedo gerosios darbo 
patirties sklaida miesto 
logopedams 

Logopedė  
I. Kasputytė, 
direktoriaus 
pavad. ugdymui 

Spalis Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime 

40. Bendradarbiavimas su 
šeima, siekiant kokybinio 
ugdymosi proceso 
įgyvendinimo 

Pedagogų, tėvų ir šeimos 
narių bendradarbiavimas 
dalyvaujant šeimos, 
priešmokyklinukų išleistuvių 
šventėse 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Spalis Žvalgomoji 
stebėsena 

41. Vaikų pažintinių, 
komunikacinių, meninių 
gebėjimų, įgūdžių, 
nuostatų ugdymas 
ankstyvojo amžiaus 
grupėje 

Atvira pažintinė-
komunikacinė-meninė 
ugdomoji veikla. 
Tikslingas priemonių 
panaudojimas rudens sezono 
suvokimui, siekiant pažinti 
aplinką, gamtos reiškinius 

Auklėtoja  
B. Šimkutė, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Lapkritis Ataskaita po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
metodiniame 
susirinkime 
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42. Vaikų saugaus elgesio 
įgūdžių ugdymas, 
saugaus eismo taisyklių 
taikymas žaidybinėje 
veikloje 

Vaikų saugus eismo ugdymo 
veikla pedagogų 
savaitiniuose planuose 

Direktoriaus  
pavaduotoja 
ugdymui 

Lapkritis Teminė 
stebėsena 

43. Suaugusiųjų ir vaikų 
sveikatingumo ugdymas, 
skatinant  fizinį 
aktyvumą, 
organizuotumą 
žaidimams, pritaikant 
jogos pratimus 

Tikslingas sportinių 
priemonių panaudojimas 
suaugusiųjų sveikatingumui, 
fiziniam aktyvumui palaikyti 

Neformaliojo 
ugdymo 
mokytoja  
N. Medvedeva, 
direktoriaus  
pavad. ugdymui 

Lapkritis Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

44. Meninio ugdymo 
mokytojo gabių vaikų 
meninių gebėjimų 
ugdymas  

Atvira meninė ugdomoji 
veikla. Meninių inovacijų 
taikymas gabių vaikų 
meninei saviraiškai, 
technologijų supratimas ir 
įvaldymas, perteikimas 
kūrybiniuose darbuose 

Meninio ugdymo 
mokytoja  
A. Bartkuvienė, 
direktoriaus  

pavaduotojas 
ugdymui 

Gruodis Ataskaita 
po 
stebėtos 
veiklos. 
Aptarimas 
metodinia
me 
susirinkim
e 

45. Metodinės veiklos 
organizavimo 
veiksmingumas 

Projektinių, kūrybinių grupių 
veiklos planų įgyvendinimo 
aptarimas ir veiklos 
numatymas sekantiems 
metams 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Gruodis Apibendrina
moji 
stebėsena. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

46. Bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais 
veiksmingumas 

Bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais 
kokybiniai ir kiekybiniai 
rezultatai 

Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Gruodis Apibendrina
moji 
stebėsena 

47. Metinio veiklos plano 
įgyvendinimo 
efektyvumas 

Ugdymo proceso pokyčių 
vertinimas. Edukacinės 
aplinkos turtinimas. 
Ataskaitos ruošimas 

Direktorius, 
direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Gruodis Apibendrina
moji 
ataskaita. 
Aptarimas 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

48. Ugdomosios veiklos 
planavimo kokybė 

Pedagogų dokumentacija. 
Ugdymo proceso planavimo 
kokybė kas savaitę.  

Direktorius, 
Direktoriaus  
pavaduotojas 
ugdymui 

Sausis-
gruodis 

Apibendrina
moji 
stebėsena. 
Rezultatų 
analizė 
mokytojų 
tarybos 
posėdyje 

 
 


