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PATVIRTINIMO 

2016 m. sausio 18 d. Nr. V-4 
Klaipėda  

Vadovaudamasis Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-155, 23.2 punktu ir atsižvelgdamas į 
įstaigos tarybos posėdžio 2016 m. sausio 14 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. 2): 

1 . N u s t a t a u Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“: 
1.1. viziją - šiuolaikiška, atvira kaitai ir partnerystei ugdymo įstaiga, suteikianti vaikui 

palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir poreikius, teikianti kokybiškas 
ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje dirba 
aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai;  

1.2. misiją - teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias 
vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, puoselėti individualius vaiko sugebėjimus ir polinkius, taupiai ir 
tikslingai naudoti finansinius, bei žmogiškuosius išteklius. 

2. N u s t a t a u 2016 metų: 
2.1. Prioritetus: 
2.1.1. pagalbos vaikui efektyvinimas atsižvelgiant į jo interesus ir poreikius; 
2.1.2. vaikų sveikatos stiprinimas ir saugojimas (tęstinis). 
2.2. Tikslus: 
2.2.1. užtikrinti kokybišką ugdymą telkiant bendruomenę kurti sveiką, saugią, kultūringą 

aplinką;  
2.2.2. turtinti vaikų patyrimą per sąlytį su gamta, aplinkiniu pasauliu orientuotą į darnų vaikų 

vystymą(si). 
2.3. Uždavinius: 
2.3.1. užtikrinti pozityvų, pasitikėjimu ir pagalba grįstą, tikslingą vaikų, pedagogų, tėvų 

(globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant efektyvios pagalbos vaikui; 
2.3.2. veiksmingai tobulinti ugdymo kokybę, efektyvinant vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimą bei įsivertinimą, ugdyti vaiko pažinimo kompetenciją, puoselėjant sveikos gyvensenos 
aspektus; 

2.3.3. ugdyti savimi pasitikinčius, komunikabilius, žingeidžius, gebančius įveikti iškylančias 
kliūtis, vaikus.  

3 . T v i r t i n u : 
2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarlis“ 2015 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 

priedas); 
2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ 2016 metų veiklos planą (2 priedas). 

Direktorė                                                                                                               Rima Savva 
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                                                                                              Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“  
                                                                                              2016 m. sausio 18 d.  
                                                                                              įsakymo Nr. V-4 
                                                                                              1 priedas 
 

I. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2015 METŲ VEIKLOS PLANO 
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
1. Įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 

2012-2015 metų bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 26 
d. sprendimu Nr. T2-1, 4.2 punką, įstaiga (Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželis) nuo 2015 m. 
rugsėjo 1 d. reorganizuota į Klaipėdos lopšelį-darželį „Inkarėlis“. Parengti nauji įstaigos nuostatai, 
patvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-155. 
Atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai, įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai. 

Įstaigos misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, 
atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, puoselėti individualius vaiko sugebėjimus ir polinkius, 
taupiai ir tikslingai naudoti finansinius, bei žmogiškuosius išteklius. 

Įgyvendinant 2013-2015 m. strateginio veiklos plano tikslą – sudaryti sąlygas aukštesnei 
bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybei - vykdyta Ugdymo proceso užtikrinimo programa.  

Strateginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimui buvo parengtas 2015 m. veiklos planas, kurio 
prioritetine sritimi išskirtas pažintinių vaiko poreikių tenkinimas, vaikų sveikatos stiprinimas ir 
saugojimas. Numatyti šie metiniai veiklos tikslai: 1) turtinti vaikų patyrimą per sąlytį su gamta, 
aplinkiniu pasauliu; 2) užtikrinti kokybišką ugdymą orientuotą į darnų, sveiką ir saugų vaikų 
vystymą(si). Tikslų įgyvendinimui suformuluoti 3 uždaviniai ir priemonės jiems pasiekti. Užtikrinti 
sėkmingą ugdymo proceso organizavimą padėjo mokytojų taryba, įstaigos taryba, mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos, Vaiko gerovės komisijos ir direktoriaus 
įsakymu konkrečioms problemoms spręsti sudarytos darbo grupės. 

 1.1. Pasiekti pirmojo uždavinio – ugdyti vaiko pažinimo kompetenciją, puoselėjant 
etnokultūros aspektus – įgyvendinimo kokybiniai rezultatai. Metodinė taryba pravedė miesto 
pedagogams etnokultūrinį renginį „Suprašė žvirblelis didelę puotą“, organizavo įstaigos pedagogams 
seminarą „Etninės kultūros integravimas į įvairias ugdymo(si) sritis“, kurio metu skaitė 2 pranešimus, 
vedė 2 atviras veiklas, organizavo 3 metodines savaites, metodinių priemonių parodą, 5 šventes, 3 
pramogas, 2 skaitovų konkursus, 3 piešinių konkursus-parodas, 2 olimpiadas, 11 edukacinių išvykų, 
užsiėmimų, išleido 2 laikraščio „Inkarėlio“ pasakojimai“ tiražus, įgyvendino 5 trumpalaikius projektus, 
3 akcijas, atliko 2 tyrimus, parengė 3 lankstinukus. 
 Ženklūs buvo ugdytinių akademiniai ir neakademiniai pasiekimai: tarptautiniame matematikos 
konkurse „Kengūra – 2015” gauti 4 Padėkos raštai, respublikiniame nuotraukų konkurse „Mūsų 
svajonių darželis“ – Padėkos raštas,	 3	 respublikinėse akcijoje Lietuvos nepriklausomybės 25-mečiui 
paminėti ,,Lietuvai ir man“, Sausio 13 d. skirtai Laisvės gynėjų dienai paminėti „Atmintis gyva, nes 
liudija“, Veiksmo savaitėje ,,Be patyčių 2015“ – 3 Padėkos raštai, Klaipėdos miesto mokinių 
Užgavėnių personažų bei kaukių parodoje–konkurse – Padėkos raštas, 5 piešinių konkursuose–
parodose: ,,PZU Lietuva gyvybės draudimas ,,Mano spalvota šeima“, ,,Nupieškime valstybės dieną 
pasitinkančią Klaipėdą“, ,,Aš nupiešiu baltą žiemą“, ,,Vaikystės vėjas“, Klaipėdos Mokslo ir meno 
festivalyje „RESTART“ „Laimingiausia ar gražiausia mano diena“ – 14 Padėkos raštų, šventiniame 
koncerte skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ,,Dyvų dyvai pamarėly“ – 
Padėkos raštas, Klaipėdos Maltiečių ordino organizuotoje Atvelykio šventėje – Padėkos raštas, 
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Lietuvių liaudies ir kūrybos saviraiškos konkurse ,,Tramtatulis“ – Padėkos raštas,  2 konkursuose: 
,,Moksliukų sambūris“, „Šauniausias būsimasis pirmokas“ – 2 Padėkos raštai. 
 1.2. Sėkmingai vykdytas antrasis uždavinys – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, įgyvendinant 
sveikatingumo projektus bei priemones puoselėjančias sveikos gyvensenos įgūdžius. Skaityti 
pranešimai respublikinėje konferencijoje „Logopedų pagalba įvairių poreikių vaikams: poreikis, 
galimybės, siekiai” „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, kalbos įgūdžių formavimo galimybės” 
(gautas pažymėjimas), Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre miesto pedagogams 
,,Pedagoginės sąveikos ypatumai ugdant specialiųjų poreikių vaikus. Ugdyme naudojama motyvacinė 
žetonų sistema”, ,,Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, kalbos įgūdžių formavimo galimybės”, 
,,Socialinės istorijos – pagalba vaikams bendraujant kasdieninėse situacijose” (gauti 3 pažymėjimai). 
Organizuotas seminaras apskrities, miesto pedagogams ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 
vaikų kelias į aktyvų ir saugų gyvenimą“. Tęstas dalyvavimas respublikiniuose projektuose „Mes 
rūšiuojame“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, „Žemė mūsų delnuose“ (3 Padėkos raštai), respublikinėje 
ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje „Sveikatos želmenėliai“, dalyvavo Klaipėdos miesto 
vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų tarptautiniame konkurse 
„Sveikuolių sveikuoliai“ (5 Padėkos raštai). 

Įstaigos pedagogams organizuotas seminaras „Tikslingas sveikatos ugdymo ir emocinės raiškos 
plėtojimas“, kurio metu skaityti 2 pranešimai, vestos 3 atviros veiklos, 2 metodinės savaitės, 2 akcijos, 
3 pramogos, 3 kūrybinių darbų parodos, 5 edukaciniai renginiai, išvykos, atliktas tyrimas, parengti 5 
lankstinukai, pravesti 4 pokalbiai, įgyvendinti 3 mini projektai, vykdyta edukacinė programa „Ydingos 
laikysenos profilaktika“. Įgyvendinant Vaiko gerovės komisijos planą pravesti 6 posėdžiai, organizuota 
6 akcijos, 3 piešinių konkursai, 4 projektai, 3 teminiai pokalbiai, atlikti 3 tyrimai, paruošti 5 
lankstinukai.  Teiktos logopedo paslaugos. Kalbos ir kiti komunikacijos sutrikimai taisyti 33 (17,6 %) 
vaikų, 3 (9 %) iš jų sutrikimai ištaisyti, 29 (88 %) - ištaisyti iš dalies, 1 (3 %) – pasiekimų nėra. Ligų, 
traumų prevencija rūpinosi bendrosios praktikos slaugytoja I. Serdiuk.  

Organizuotas tėvų švietimas: pravesti 2 visuotiniai, ketvirtyje kartą grupių tėvų susirinkimai, 
parengta 10 informacinių lankstinukų „Susipažinkime su mūsų grupėmis“, lentose ir segtuvuose 
pateikta aktuali tėvams pedagoginė, psichologinė, prevencinė, sveikatos informacija, švietimo 
naujovės, naujausi įstatymai, organizuotos atvirų durų dienos.  

1.3. Sėkmingai įgyvendintas trečiasis uždavinys – kurti saugią ir sveikatą tausojančią aplinką, 
atitinkančią higienos reikalavimus. Įgyvendinus Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrąjį planą nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje veikė 2 
priešmokyklinio ir 8 ikimokyklinio ugdymo grupės. Jas lankė 187 vaikai. 2015 m. rugsėjo mėnesį į 
įstaigą priimti 48 vaikai. Įstaigoje teikta tėvų apmokama vaikų maitinimo paslauga. 50 % mokesčio 
lengvata buvo taikyta 9 (7 %), 100 % mokesčio lengvata - 1 (2 %) vaikų. Vykdytos Europos Sąjungos 
programos: „Pienas vaikams“ (2553 Eur), „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ (2553 Eur). 2015 
m. už vaikų išlaikymą įstaigoje surinkta 83030 Eur. Iš jų 11642 Eur už ugdymo paslaugas, kurios 
panaudotos ugdymo priemonių, žaislų, žaidimų, grožinės literatūros, higieninių priemonių įsigijimui.  

Rėmėjų lėšomis ir iš įstaigai skirtų asignavimų įstaiga sėkmingai pasiruošė naujiems mokslo 
metams: uždarius klasę, pilnai pagal higienos reikalavimus įrengta priešmokyklinio ugdymo grupė 
(14009 Eur), meninio ugdymo-pažinimo, mokytojų kambariai, atliktas bendrų koridorių remontas 
(1700 Eur), įsigyta baldų (20 lovų, 11 stalų, 40 kėdžių, 171 rūbų spintelių) už 11297 Eur, minkšto 
inventoriaus (150 čiužinių, 170 patalynės komplektų) už 3648 Eur, elektrinę keptuvę, skalbyklę, 
žoliapjovę už 1799 Eur, žaliuzes už 789 Eur, informacinių kompiuterinių technologijų (kompiuteriai, 
spausdintuvai, planšetės) bei jų aptarnavimo, kopijavimo paslaugos – 3220 Eur, ugdymo, sporto 
priemonių už 8045 Eur. 

 2. Siekiant užtikrinti efektyvų įstaigos darbą, demokratišką valdymą, stiprintas savivaldos 
institucijų vaidmuo, darbuotojų atsakomybė už veiklos rezultatus. Direktoriaus įsakymu sudarytos 
darbo grupės: 2016 m. veiklos, 2016-2018 m. strateginių, Vaiko gerovės komisijos planų, 2016-2018 
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m. mokytojo ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos programos rengimui, 
edukacinių aplinkų kūrimui ir tobulinimui, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui ir švietimui.  

Svarbus vadybinis tikslas buvo nuolatinė parama bendruomenės narių iniciatyvoms, pedagogų 
profesiniam tobulėjimui, formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą. Buvo kviečiami lektoriai, vedę 
aktualius įstaigos pedagogams mokymus. Pedagogai 100 % kėlė kvalifikaciją kursuose, seminaruose 
(160 dienų, 1081 valanda). Vienam pedagogui tenka 7,2 dienos. Vadybinės veiklos patirtimi dalintasi 
su Klaipėdos apskrities pedagogais, Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto studentais, 
organizuotas autorinis seminaras. Darbuotojai motyvuoti Padėkos raštais, žodiniais pagyrimais, 
atminimo dovanėlėmis, piniginėmis išmokomis Šv. Kalėdų proga (8627,88 Eur). Gerinant įstaigos 
įvaizdį, tęstas bendradarbiavimas su 11 socialinių partnerių. Informacija apie įstaigos veiklą skelbta 
internetinėje įstaigos ir savivaldybės svetainėse. 

Atliktas įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, kuriame aktyviai dalyvavo savivaldos 
institucijos bei bendruomenės nariai. Visos penkios sritys įvertintos 3 lygiu. Gerai vertinta saugi, visų 
poreikius ir lūkesčius atitinkanti aplinka, kokybiškos švietimo paslaugos, ugdymo programų atitiktis 
vaikų gebėjimams ir interesams. Taip pat nustatytos šios tobulinimo sritys: 1) tėvų švietimas; 2) 
ugdymo(si) vertinimo sistemos aiškumas ir pagrįstumas.  

Siekiant užtikrinti efektyvų finansinių išteklių valdymą, įstaigoje sudaryta paramos skirstymo 
komisija, vykdyta gautų asignavimų panaudojimo bei tausojimo kontrolė, materialinių vertybių 
inventorizacija. Apie tikslingą lėšų panaudojimą atsiskaityta bendruomenei, rėmėjams. 

2015 m. atlikti 7 kontroliuojančių institucijų patikrinimai: Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus (4), Klaipėdos valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos (1), Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (1), UAB „Sabelija“ (1). 
Pažeidimų nebuvo užfiksuota. 

 
2015 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG metodiką būtų toks: 

Stiprybės Įvertini-
mas 

Silpnybės Įvertini-
mas 

1. Dirba aukštos kvalifikacijos 
darbuotojai 

5 1. Mažėjanti mokymo ir 
mokymosi motyvacija 

5 

2. Planingas kvalifikacijos kėlimas ir 
pedagoginės patirties sklaida 

5 2. Neefektyvios informacinės 
pagalbos tėvams teikimo formos 

5 

3. Užtikrinamas ugdymo paslaugų 
prieinamumas, švietimo pagalbos 
vaikui teikimas 

5 3. Nepakankamas aprūpinimas 
šiuolaikinėmis ugdymo 
priemonėmis 

5 

4. Vaikų pažinimo, saviraiškos, 
ugdymo poreikių tenkinimas 

5 4. Blogėja vaikų sveikatos 
indeksas, daugėja vaikų su spec. 
poreikiais. 

5 

5. Sistemingas darbuotojų 
informavimas 

5 5. Materialinė bazė iš dalies 
atitinka higienos reikalavimus 

5 

6. Efektyviai panaudojamos 
Mokyklos išlaikymui skiriamos lėšos 

5  6. Mokyklos teritorija neatitinka 
aktyvaus vaikų judėjimo 
poreikių. 

5 
 

Galimybės Įvertini- 
mas 

Grėsmės Įvertini-
mas 

1. Individualios pagalbos vaikui 5 1. Didėjanti gyventojų socialinė 5 
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teikimo formų, būdų tobulinimas atskirtis, nedarbas 
2. Edukacinių, socialinių, sveikatos 
puoselėjimo paslaugų plėtojimas 

5 2. Mažėjanti tėvų atsakomybė už 
vaikų ugdymo(si) rezultatus 

5 

3. Tėvų dalyvavimo ugdymo procese 
aktyvinimas 

5 3. Nestabili šalies ekonominė ir 
politinė situacija 

5 

4. Informacinių technologijų teikiamų 
galimybių panaudojimas 

5 4. Nepakankamas švietimo 
aplinkos finansavimas 

5 

5. Dalyvavimas miesto, šalies, 
tarptautiniuose projektuose, 
programose 

5 

6. Paramos, ES struktūrinių fondų 
lėšų panaudojimas 

5 

 
 

____________________________	
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II. KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“  
2016 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
 
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 
Vykdymo 
terminas 

1. Ugdymo proceso organizavimas 
1.1. Seminarų įstaigoje organizavimas: 

1.1.1. Seminaro „Pagalbos vaikui efektyvinimas ugdant bendrųjų vertybių pagrindus“ 
organizavimas 

1.1.1.1. Pranešimas „Emocinio intelekto ugdymas 
šeimoje“ 

B. Kunšteinienė Kovas 
 

1.1.1.2. Panešimas ,, Tėvų ir pedagogų šiuolaikiniai  
bendravimo ir bendradarbiavimo būdai ir 
galimybės siekiant kokybiško vaikų ugdymo“ 
 

D. Jonušienė Balandis 
 

1.1.1.3. Pranešimas „Pagalba specialiųjų poreikių 
vaikams“ 

E. Urbonienė Gegužė 

1.1.1.4. Pranešimas „Teigiamų emocijų ugdymas 
darželyje“ 

M. Volkova Gegužė 

1.1.1.5. Atvira veikla „Tėvų ir vaikų 
bendradarbiavimas, skatinantis vaikų 
kūrybiškumą ir saviraišką ,,Tu, šarkele, į 
porelę““ 

R. Jankovskienė Balandis 

1.1.2. Seminaro „Sveikatos mokymo metodų ir inovatyvių darbo formų taikymas ugdant vaikų 
sveiką gyvenseną vaikų lopšelyje – darželyje“ organizavimas 

1.1.2.1. Pranešimas „Pastebėjimai apie vaikų 
pasiekimų aprašą“ 

R.Viržintienė 
O. Grauslienė 

Rugsėjis 

1.1.2.2. Pranešimas ,, Vaikų sveikatos stiprinimo ir 
saugojimo integravimas į kasdieninę veiklą“ 

D. Batavičienė Spalis 

1.1.2.3. Pranešimas ,,Ugdomoji pagalba specialių 
poreikių vaikams“ 

E. Urbonienė Lapkritis 

1.1.2.4. Atvira veikla „Vaikų sveikatos stiprinimo ir 
saugojimo integravimas į kasdieninę veiklą“ 

D. Pelenytė Spalis 

1.1.2.5. Atvira veikla „Sveikas maistas, arbata, grynas 
oras – sveikata“ 

M. Volkova Lapkritis 

1.1.3. Metodinių savaičių organizavimas:   
1.1.3.1. ,,Saugokime žemę“, skirta  Žemės dienai 

paminėti 
S. Šaltienė Kovas (14 – 18 d.) 

1.1.3.2. „Auksinis kiaušinis“ R.Jankovskienė Kovas (21 – 25 d.) 
1.1.3.3. Judrioji savaitė „Rudenėlio takeliu“ 

 
M.Volkova 
D.Jonušienė 

Spalis 



7 
 

O. Grauslienė 
R. Urbonaitė 

1.1.4. Metodinės veiklos organizavimas: D. Juškienė Pagal numatytus 
planus 

1.1.4.1. Mokytojų metodinės tarybos metodinės 
veiklos plano įgyvendinimas 

R.Viržintienė Pagal numatytus 
planus 

1.1.4.2. Dalyvavimas metodinių priemonių parodose 
mieste 

Mokytojai 
Auklėtojai 

Pagal numatytus 
planus 

1.1.4.3. Metodinių priemonių parodos įstaigoje: 
1.1.4.3.1. Edukacinės kūrybinės idėjų dirbtuvės L.Žilienė 

D.Pelenytė 
D. Stonkuvienė 

Gegužė 

1.1.4.3.2. Pedagogų kūrybiškumas ir iniciatyvumas 
ugdant vaikų sveikatos kompetenciją 

R.Urbonaitė Lapkritis 

1.1.5. Dalyvavimas tarptautinių, respublikinių programų, projektų įstaigos projektų veikloje: 
1.1.5.1. Respublikinė asociacija „Sveikatos 

želmenėliai“ 
R. Savva Pagal numatytus 

terminus 
1.1.5.2. Respublikinis projektas „Mes rūšiuojame“ D. Juškienė Pagal numatytus 

terminus 
1.1.5.3. Respublikinis projektas „Mąstau. Rūšiuoju. 

Gyvuoju“ 
D. Juškienė Pagal numatytus 

terminus 
1.1.5.4. Respublikinis ekologinis konkursas „Mano 

žalioji palangė“ 
D. Juškienė Pagal numatytus 

terminus 
1.1.5.5. 

 
Projektas įstaigoje „,Medis ir vaikai“ 
 

Auklėtojai Visus metus 

1.1.5.6. Respublikinis projektas „DAROM 2016“ D. Juškienė 
R. Savva 

Visus metus 

1.1.5.7. Mini projektai grupėse: Auklėtojai 
 

Pagal numatytus 
terminus 

1.1.5.7.1. Projektas ,,Sniego ir ledo paslaptys“ R. Jankovskienė 
M. Volkova  
O. Grauslienė 
D. Jonušienė 
R. Viržintienė 
L.  Žilienė 

Sausis – Vasaris 

1.1.5.7.2. Projektas „Jūra banguok, dovanas klok“ S. Čečkauskienė 
R. Mielaikienė 

I pusmetis 

1.1.5.7.3. Projektas „Aš ir tu sekam pasakas kartu“ R. Lenkauskienė 
D. Batavičienė 

Balandis – Gegužė 

1.1.5.7.4. Projektas „Pasek man pasaką, mamyte“ B. Kunšteinienė 
D. Pelenytė 

Spalis - Lapkritis 

1.1.6. Gabių vaikų ugdymas: 
1.1.6.1. Meninio skaitymo konkursai mieste Auklėtojai Pagal numatytus 

terminus 
    1.1.6.2. Parodos, konkursai, renginiai, akcijos respublikoje, mieste: 

1.1.6.2.1. Piešinių parodos: 
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1.1.6.2.1.1. Piešinių paroda ,,Mano svajonių darželis“ 
(žurnalas ,,Savaitė“) 

R. Viržintienė 
D. Jonušienė 

Sausis 

1.1.6.2.1.2. Užgavėnių kaukių paroda R.Urbonaitė Vasaris 
1.1.6.2.1.3. Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią 

Klaipėdą 
J. Jonikienė Vasaris – Kovas 

1.1.6.2.1.4. Kauno gatvės mikrorajono ikimokyklinio  
ugdymo įstaigų vaikų, tėvų ir pedagogų  
erdvinių darbų paroda „Senių besmegenių 
 šalyje“ 

D. Juškienė 
D. Jonušienė 
R. Viržintienė 
M. Volkova 

Vasaris – Kovas 

1.1.6.2.1.5. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų piešinių 
paroda Klaipėdos miesto Vaikų ligoninėje „Tų 
paukštelių margumas“ 

R. Urbonaitė 
M. Volkova 

Kovas 

1.1.6.2.1.6. Klaipėdos miesto ir apskrities bendrojo 
ugdymo įstaigų paroda – konkursas 
„Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią 
Klaipėdą“ 

J. Jonikienė Kovas 

1.1.6.2.2. Renginiai, pramogos:   
1.1.6.2.2.1. Renginys skirtas Kovo 11 d. 25 -mečiui 

paminėti „Ein saulelė apie dangų“ 
L. Žilienė 
D. Stonkuvienė 

Kovas 

1.1.6.2.2.2. Pramoga skirta Vaikų gynimo dienai  
,,Paspirtukų paradas“ 

D. Batavičienė 
J. Jonušienė 
S. Šaltienė 

Birželis 

1.1.6.2.3. Konkursai:   
1.1.6.2.3.1. Konkursas „Saugiausias 2016 metų darželis“ J. Jonikienė Kovas,  

Balandis 
1.1.6.2.3.2. Konkursas „Šauniausias būsimasis pirmokas“ J. Jonikienė 

D. Stonkuvienė 
Gegužė 

1.1.6.2.3.3. Klaipėdos miesto Vaikų, mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistų 
konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ 

D. Stonkuvienė 
J. Jonikienė 

Lapkritis 

1.1.6.2.4. Akcijos:   
1.1.6.2.4.1. Tarptautinė pilietinė iniciatyvinė Sausio 13 d.  

akcija skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti 
„Atmintis gyva, nes liudija“  

R. Urbonaitė 
Auklėtojai 

Sausis 

1.1.6.2.4.2. Saugiai į darželį – saugiai į namus“ Auklėtojai Rugsėjis 
1.1.7. Piešinių konkursai – parodos įstaigoje: 

1.1.7.1. Piešinių paroda- akcija “Pasveikinkim pavasarį“ Auklėtojos Balandis 
1.1.7.2. ,,Boružėlių“ grupės ugdytinių kūrybinių darbų 

paroda ,,Jūra banguok, dovanas klok“ 
S. Čečkauskienė 
R. Mielaikienė 

Gegužė 

1.1.7.3. Paroda Mokytojo dienos  
paminėjimui ,,Mylimiausia auklėtoja“. „Širdelių 
 palinkėjimai“  

D. Stonkuvienė 
R. Jankovskienė 

Spalis 

1.1.8. Konkursai, olimpiados įstaigoje:   
1.1.8.1. Saugaus elgesio konkursas „Aš saugus – 

saugus ir tu“ 
R. Lenkauskienė 
M. Volkova 

Kovas 

1.1.8.2. Konkursas „ Mano sukurtas žaisliukas 
eglutei“ 

D. Pelenytė 
Auklėtojai 

Lapkritis – 
Gruodis 

    1.1.9. Akcijos įstaigoje: 
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1.1.9.1. „Vieversys užgieda pirmą giesmę - paukštelių 

sutiktuvės“ 
S. Čečkauskienė 
Auklėtojai 

Kovas 

1.1.9.2. Akcija Darom 2016  ,,Papuošk darželį“ B. Kunšteinienė 
R. Urbonaitė 
Auklėtojai 

Balandis 

        1.1.9.3. Akcija „Savaitė be saldainių“ A. Rybakova 
Auklėtojai 

Spalis 

1.1.9.4. Akcija „Papuoškime lauko eglutę“ R. Urbonaitė 
Auklėtojai 

Gruodis 

1.1.10. Savanoriška veikla:   
1.1.10.1. Gerumo akcija „Tuk, širdele, tuk, tuk“ O. Grauslienė Balandis 
1.1.10.2. Tėvų valandėlės ir užsiėmimai su vaikais B. Kunšteinienė Lapkritis 
1.1.11. Tradicinių ir netradicinių renginių organizavimas: 

1.1.11.1. Šventės: 
1.1.11.1.1. Velykų šventė ,,Gandras parnešė Velykas“ 

 
J. Jonikienė 
D. Jonušienė 
R. Lenkauskienė 
R. Jankovskienė 

Kovas (29 d.) 

1.1.11.1.2. Motinos dienos šventė „Tu esi saulelė“ Auklėtojos Gegužė 
1.1.11.1.3. Šeimos šventė „Aš ir mano šeima“ Auklėtojos Gegužė 
1.1.11.1.4. Atsisveikinimo su darželiu šventė “Vaikystės 

lieptas“ 
D. Stonkuvienė 
J.Jonikienė 

Gegužė 

1.1.11.1.5. Rugsėjo 1-osios šventė „Sudie, vasarėle“ L.Žilienė 
D. Stonkuvienė 
J. Jonikienė 

Rugsėjis 

1.1.11.1.6. Mokytojų diena „ Gražiausi žodžiai skirti 
Jums“ 

D.Jonušienė Spalis 

1.1.11.1.7. Kalėdinė šventė „Skamba Kalėdų varpeliai“ Auklėtojai Gruodis 
1.1.11.2. Pramogų organizavimas: 

1.1.11.2.1. Pramoga ,,Lik sveika eglute!“ R. Viržintienė 
S.Čečkauskienė 
D. Stonkuvienė 

Sausis 

1.1.11.2.2. Užgavėnių pramoga „Baigės jau žiemos 
galybė“ 

R. Viržintienė 
O. Grauslienė 

Vasaris  

1.1.11.2.3. Pramoga ,,Pas močiutę augau“ skirta Vasario 
16 paminėjimui 

D.Pelenytė 
L. Žilienė 

Vasaris  

1.1.11.2.4. Sportinė pramoga „Rudens kraitė“ M.Volkova 
D. Jonušienė 

Spalis 

1.1.11.3. Vakaronės:   
1.1.11.3.1. Vakaronė su tėvais ,,Ant mano delno guli 

duonelė“ 
J. Jonikienė 
S. Šaltienė 

Kovas 

1.1.11.3.2. Vakaronė „Gandro diena“ D.Pelenytė Balandis 
1.1.11.3.3. Teminis vakaras, skirtas šeimos dienai 

,,Gintarėlį tau nešu ant delno“ 
S. Čečkauskienė 
R. Mielaikienė 

Gegužė 

1.1.11.3.4. Liaudiškos grupių vakaronės Auklėtojos Lapkritis 
1.1.12. Edukacinių aplinkų panaudojimas:   

1.1.12.1. Ekskursijos po Lietuvą Auklėtojai Gegužė - Spalis 
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1.1.12.2. Išvyka į pajūrį „Kuriame pasakų pilį“ Auklėtojai Gegužė - Birželis 
1.1.12.3. Klaipėdos miesto lankytinos vietos  Auklėtojos Nuolat 
1.1.12.4. Knygos kelias pas vaikus (susitikimai su 

rašytojais, ekskursijos į spaustuves, 
bibliotekas, knygynus) 

Auklėtojos Pagal numatytus 
terminus 

1.1.12.5. Edukaciniai užsiėmimai Klaipėdos laikrodžių, 
Mažosios Lietuvos istorijos muziejuose, Prano 
Domšaičio dailės galerijoje, teatruose 

Auklėtojai 
 

Pagal numatytus 
planus 

1.1.12.6. Priešmokyklinių grupių vaikų ekskursijos į 
mokyklas „Pirmoji pažintis“ 

J. Jonikienė 
D. Stonkuvienė 

Gegužė 

1.1.13. Profesinis orientavimas:   
1.1.13.1. Pažintinės išvykos į tėvelių darbovietes. 

 
Auklėtojai Balandis – Gegužė 

1.1.13.2. Edukacinis užsiėmimas kepykloje  
„Kepėjo profesija“ 

J. Jolanta 
S. Šaltenienė 

Balandis 

1.1.14. Bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas: 
1.1.14.1. Klaipėdos kolegija, KPŠKC, KU TSI D. Juškienė Pagal numatytus 

terminus 
1.1.14.2. Pedagoginė psichologinė tarnyba D. Juškienė Pagal numatytus 

terminus 
1.1.14.3. Klaipėdos Kauno mikrorajono įstaigos: 

lopšelis-darželis „Žiogelis”, „Saulutės” 
mokykla-darželis, lopšelis-darželis „Klevelis” 

Auklėtojos 
Mokytojos 
 

Pagal numatytus 
terminus 

1.1.14.4. Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė”  D. Stonkuvienė 
 

Pagal numatytus 
terminus 

1.1.14.5. Biudžetinė įstaiga Klaipėdos miesto Šeimos ir 
vaiko gerovės centras 

Mokytojai 
Auklėtojai 

Esant poreikiui 

1.1.14.6. Klaipėdos Sendvario progimnazija J. Jonikienė 
D. Stonkuvienė 

Pagal numatytus 
terminus 

1.1.15. Tėvų švietimo organizavimas: 
1.1.15.1. Tėvų ir vaikų bendros vakaronės, sportinės 

dienos 
Auklėtojai Pagal numatytą 

planą 
1.1.15.2. Visuotiniai tėvų susirinkimai R. Savva Gegužė, rugsėjis  
1.1.15.3. Grupių tėvų susirinkimai Auklėtojai Pagal numatytą 

planą 
1.1.15.4. Etnokultūrinis renginys tėvams ,,Velykų 

papročiai ir tradicijos“ 
R. Jankovskienė 
R. Viržintienė 

Kovas (16 d.) 

1.1.15.5. Kalėdinių skaitinių skaitymas su tėvais 
 

Auklėtojai Lapkritis – 
Gruodis 

1.1.15.6. Grupių, bendrųjų patalpų stendų atnaujinimas: 
pedagoginės, psichologinės, prevencinės, 
medicininės temos, švietimo naujovės, 
naujausi įstatymai 

Auklėtojai Nuolat 

1.1.15.7. Informacijos tėvams internetinėje svetainėje 
teikimas, atnaujinimas  

R. Savva 
D. Juškienė 
Auklėtojai 

Kartą ketvirtyje 

1.1.15.8. Individualios konsultacijos: 
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1.1.15.8.1. Logopedo konsultacijos kalbos ir kalbėjimų 

sutrikimų turinčių vaikų tėvams 
D. M. Urvakienė 
E. Urbonienė 

Esant poreikiui 

1.1.15.8.2. Pedagogų konsultacijos tėvams Auklėtojai Esant poreikiui 
1.1.15.9. Pedagogų informavimas pirmosios 

medicininės pagalbos teikimo, vaikų sveikatos 
būklės, priskyrimo sveikatos grupėms 
klausimais 

I. Serdiuk Esant poreikiui 

1.1.15.10. Vaikų sveikatingumo  klausimai I. Serdiuk Esant poreikiui 
1.1.15.10.1. Klaipėdos miesto Visuomenės sveikatos biuro 

paskaita „Saugus elgesys namuose“ 
D. Juškienė Kovas 

1.1.15.11. Laiškų tėvams siuntimas Auklėtojai Esant poreikiui 
1.1.15.12. Organizuoti paskaitas, diskusijas, pranešimus, 

teikti informaciją aktualiomis temomis 
Auklėtojai Esant poreikiui 

1.1.15.13. Atmintinė „Ką reikėtų žinoti tėveliams, 
bendraujant su savo vaikais“ 

D. M. Urvakienė Vasaris 

1.1.15.14. Lankstinukai:   
1.1.15.14.1. Lankstinukas „Susipažinkite su mūsų  

grupėmis“ 
Auklėtojai Rugsėjis 

1.1.15.14.2. Vaikas ir stresas M. Volkova Spalis 
1.1.15.15. Atvirų durų dienų organizavimas Auklėtojai Lapkritis 
1.1.15.16. Konsultacijos šeimoms turinčioms 5-6(7) metų 

vaikus, nelankančius švietimo įstaigos 
D. Juškienė 
R. Savva 

Esant poreikiui 

1.1.15.17. „Pasiūlymo dėžutės“ paslauga D. Juškienė 
R. Savva 

Esant poreikiui 

1.1.15.18. Tiriamoji veikla: D. Juškienė 
R. Savva 

Pagal numatytus 
terminus 

1.1.15.18.1. Ugdymo kokybė vaikų ir jų tėvų požiūriu O. Grauslienė Spalis 
1.1.15.18.2. Vaikų mitybos įpročiai ir savijauta I. Serdiuk 

A. Rybakova 
Lapkritis 

1.1.16. Vaiko gerovės komisijos plano vykdymas: Mokytojai 
Auklėtojai 

Pagal numatytus 
terminus 

1.16.1. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai D. M. Urvakienė 
E. Urbonienė 

Pagal numatytus 
terminus 

1.16.1.1. Specialusis ugdymas:   
1.16.1.1.1. Supažindinimas su Vaiko gerovės komisijos 

veiklos planu 2015 m. Pirmojo mokslo metų 
pusmečio vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo 
(-si) poreikių, ugdymo pokyčių apžvalga 

D. M. Urvakienė 
E. Urbonienė 

Sausis 

1.16.1.1.2. Pasiūlymų teikimas m/d direktoriui, mokytojų, 
auklėtojų tarybai dėl kalbėjimo ir kalbos 
turinčių vaikų ugdymo organizavimo 
tobulinimo 

VGK nariai Pagal poreikį 

1.16.1.1.3. Bendradarbiavimas su vaikų, turinčių kalbos ir 
kalbėjimo sutrikimų tėvais, mokytojais, 
auklėtojomis, logopedais, slaugytoja, PPT 
specialistais 

VGK nariai Pagal poreikį 

1.16.1.1.4. Antrojo mokslo metų pusmečio vaikų, Logopedės  Sausis, gegužė 
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lankiusių logopedines pratybas, pokyčių 
apžvalga 

1.16.1.1.5. Sudaryti ir patvirtinti specialiųjų ugdymosi 
poreikių, turinčių vaikų, kuriems reikalinga 
logopedo pagalba, sąrašą 

Logopedės, VGK 
pirmininkas 

Spalis 

1.16.1.1.6. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, 
aprobuotų sąrašų suderinimas PPT ir 
patvirtinimas įstaigos vadovo. Logopedinių 
pratybų tvarkaraščio sudarymas ir 
patvirtinimas 

Logopedės Rugsėjis, spalis 

1.16.1.1.7. Paruošti lankstinuką auklėtojoms, tėvams apie 
vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 
ypatumus 

E. Urbonienė Gegužė 

1.16.1.1.8. Teikti rekomendacijas mokytojams, tėvams 
dėl specialiojo ugdymo metodų, būdų, 
mokymo priemonių naudojimo 

Logopedės Metų eigoje 

1.16.1.1.9. Rinkti ir kaupti medžiagą apie specialiųjų 
poreikių mokinių ugdymą 

Logopedės Nuolat 

1.16.1.2. Prevencinis ugdymas:   
1.16.1.2.1. Prevencinių priemonių, užtikrinančių vaikų 

saugumą vykdymas 
D. Juškienė Nuolat 

1.16.1.2.2. Individualus darbas su problemiškais vaikais, 
turinčiais drausmės problemų 

J. Jonikienė Per metus 

1.16.1.2.3. Vaiko psichinės sveikatos stiprinimas šeimoje 
ir darželyje 

Logopedė  
D. M. Urvakienė	

Balandis 

1.16.1.2.4. Konsultacijų tėvams vaikų elgesio, 
lankomumo klausimais teikimas 

D. Juškienė 
 

Nuolat 

1.16.1.2.5. Informacijos iš paskaitų, seminarų, 
konferencijų apie specialųjį ugdymą, sveiką ir 
saugų gyvenimą perdavimas įstaigoje 

Auklėtojai Metų eigoje 

1.16.1.2.6. Susitikimas su prevencinio skyriaus  
darbuotojais 

Auklėtojai 
 

II ketvirtis 
IV ketvirtis 

1.16.1.2.7. Pagalba socialiai nesaugioms šeimoms Auklėtojai 
 

Visus metus 

1.16.1.2.8. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 
medžiagų vartojimo prevencinės programos 
integravimas į ugdomąjį procesą 

Auklėtojai 
Bendrosios praktikos 
slaugytoja 

Pagal 
išplanavimus 

1.16.1.3. Nusikaltimų ir žalingų įpročių prevencijos 
priemonės: 

  

1.16.1.3.1. Organizuoti edukacines išvykas į PPK ir 
priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą, susitikimą su 
policijos specialistais. 

D. Batavičienė 
A. Rybakova 
Auklėtojai 

Pagal numatytus 
terminus 

1.16.1.3.2. „Saugus kelias į darželį“. Susitikimas su 
inspektoriumi pokalbiui apie saugų elgesį 
gatvėje 

R. Viržintienė 
Auklėtojai 

Spalis 

1.16.1.3.3. Akcijos, viktorinos:   
1.16.1.3.3.1. Sveikatingumo akija „Česnakas“  R.Viržintienė 

I.Serdiuk 
Vasaris  
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1.16.1.3.1.2. Saugaus eismo viktorina ,,Linksmasis 
šviesoforas“ tarp priešmokyklinio ugdymo 
grupių 

D. Stonkuvienė 
J. Jonikienė 

Rugsėjis 

1.16.1.3.4. Pokalbiai:   
1.16.1.3.4.1. Kaip apsisaugoti nuo gripo? Auklėtojai Vasaris 
1.16.1.3.4.2. Vaikų valgymo kultūros įgūdžių formavimas Auklėtojai Kovas 
1.16.1.3.4.3. Švarus vaikas – sveikas vaikas Auklėtojai Balandis 
1.16.1.3.4.4. Vasaros pavojai  gamtoje Auklėtojai Gegužė 
1.16.1.3.4.5 Būk saugus gatvėje ir namuose Auklėtojai Rugsėjis 
1.16.1.3.4.6. Rizikingos situacijos Auklėtojai Spalis 
1.16.1.3.5. Stendai:   

1.16.1.3.5.1. Kaip aš mokausi kalbėti D. M. Urvakienė Balandis 
1.16.1.3.5.2. Kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų 

korekcija 
E. Urbonienė Lapkritis 

1.16.1.3.6. Lankstinukai:   
1.16.1.3.6.1. Rekomendacijų, lankstinukų,  

bukletų prevencinio darbo  
klausimais rinkimas 

D. Juškienė Nuolat 

1.16.1.3.6.2. Vaikų kalbinių įgūdžių formavimas 
ankstyvajame amžiuje“ 

D. Batavičienė Balandis 

1.16.1.3.6.3. Lankstinukas „Būk saugus buityje“ J. Jonikienė Gegužė 
1.16.1.3.6.4. Lankstinukas „Kai vaikas pradeda lankyti 

darželį“ 
R. Viržintienė Rugsėjis 

1.16.1.3.7. Tyrimai:   
1.16.1.3.7.1. Tyrimas „Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

sveikatos žinių analizė“ 
D. Stonkuvienė 
J. Jonikienė 

Gegužė 
Gruodis 

1.1.17. Pedagoginės priežiūros vykdymas D. Juškienė 
R. Savva 

Pagal numatytus 
terminus 

1.17.1. Priešmokyklinių ir ikimokyklinių grupių 
pusmetinių ugdymo planų rengimas 

D. Juškienė 
 

Sausis 
Rugsėjis 

1.17.2. Sveikos gyvensenos projektų grupėse 
rengimas, atnaujinimas   

R. Savva 
D. Juškienė 
I. Serdiuk 

Sausis 
Rugsėjis 

1.17.3. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo 
kompetencijos ugdymas grupėse, sveikos 
gyvensenos ugdymo projektų įgyvendinimas 

R. Savva 
D. Juškienė 
I. Serdiuk 

Balandis 
Gruodis 

1.17.4. Pratybų sąsiuvinių efektyvus panaudojimas 
priešmokyklinio ugdymo grupėse (D. 
Stonkuvienė, J. Jonikienė) 

D. Juškienė Gegužė 
Gruodis 
 

1.17.5. Švenčių, pramogų, teminių savaičių, 
vakaronių, akcijų organizavimo ir pravedimo 
kokybė 

D. Juškienė Nuolat 

1.17.6. Saugumo užtikrinimas grupėse D. Juškienė Balandis 
 

1.17.7. Saugaus eismo valandėlių organizavimas, 
vaikų žinių lygis 

D. Juškienė 
 

Nuolat 
 

1.17.8. Žalingų įpročių prevencijos programos D. Juškienė Kartą pusmetyje 



14 
 

integravimas, įgyvendinimo kokybė, vaikų 
žinios grupėse  

1.17.9. Vaiko pasiekimų ir pažangos, veiklos 
planavimo sėkmingos sąveikos vertinimas 

D. Juškienė 
R. Savva 

Sausis 
Gegužė 
Spalis 

1.17.10. Ekologinis ugdymas pasivaikščiojimų metu  D. Juškienė Gegužė 
Rugsėjis 

1.17.11. Judriųjų žaidimų organizavimas 
pasivaikščiojimų metu 

D. Juškienė Birželis 

1.17.12. Darbinio ugdymo organizavimas visose 
ikimokyklinio ir priešmokyklinėse grupėse 

D. Juškienė Balandis 
Spalis 

1.17.13. Specialiųjų ugdymo poreikių su kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimais organizavimas (D. M. 
Urvakienė, E. Urbonienė) 

D. Juškienė Gegužė 
Lapkritis 
 

1.17.14. Meninio ugdymo mokytojos L. Žilienės 
veiklos priešmokyklinėje grupėje stebėjimas 

D. Juškienė Kovas 
 

1.17.15. Fizinio krūvio užsiėmimuose paskirstymas  D. Juškienė 
I.Serdiuk 

Vasaris 
Spalis 
 

1.17.16. Vaikų sveikatos ir saugumo užtikrinimas 
(D.Pelenytė, B.Kunšteinienė) 

D. Juškienė 
R. Savva 
I. Serdiuk 

Kovas 
Lapkritis 
 

1.17.17. Mikroklimatas grupėse (B. Kunšteinienė, R. 
Jankovskienė, R. Lenkauskienė, D. 
Batavičienė), ankstyvojo amžiaus vaikų 
adaptacija, tėvų pagalba jos metu 

D. Juškienė 
I. Serdiuk 

Balandis 
Rugsėjis 

1.17.18. Veiklų organizuojamų lauke įvairovė  D. Juškienė 
R. Savva 
I. Serdiuk 

Gegužė 
Spalis 
 

1.17.19. Kompetencijų veiklose ir renginiuose 
ugdymas (L. Žilienė, R. Jankovskienė, 
R.Lenkauskienė) 

D. Juškienė Gegužė 
Spalis 
Gruodis 

1.17.20. Stebėti ir analizuoti atviras veiklas D. Juškienė 
R. Savva 

Pagal planą 

1.17.21. Naujai atvykusių auklėtojų veiklos stebėjimas 
ir pagalba (S. Šaltienė, D. Batavičienė) 

D. Juškienė 
R. Savva 

Nuolat 

1.17.22. Besiatestuojančios auklėtojos M. Volkovos 
veiklų stebėjimas ir vertinimas 

D. Juškienė 
R. Savva 

Pagal mokytojų 
atestacijos 
programą 

1.17.23. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
veiklos įsivertinimo analizė 

D. Juškienė 
R. Savva 

Birželis 

1.17.24. Informacijos tėvams pateikimas grupėse: 
estetika, aktualumas 

D. Juškienė 
R. Savva 

Nuolat 

1.17.25. Grupių pasirengimas naujiems mokslo 
metams, žaidybinių erdvių, kampelių estetika, 
naujovės 

D. Juškienė 
R. Savva 

Rugpjūtis 

1.17.26. Sporto salės, muzikos salės, logopedo 
kabinetų parengimas naujiems mokslo metams 

D. Juškienė 
R. Savva 

Rugpjūtis 
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1.17.27. Lopšelio-darželio ir šeimos partnerystė taikant 

kasdienio skaitymo metodus įstaigoje, 
namuose 

D. Juškienė 
R. Savva 

Kovas 
Gruodis 
 

1.17.28. Priešmokyklinės ugdymo grupės pažangos ir 
pasiekimų įvertinimas (D. Stonkuvienė, J. 
Jonikienė) 

D. Juškienė Gegužė 
Rugsėjis 
 

1.17.29. Tiriamosios veiklos organizavimas:   
1.17.29.1. Tėvų apklausa dėl darželio poreikio vasaros 

metu 
R. Savva Vasaris 

1.17.29.2. Tėvų apklausa dėl maitinimo kokybės 
nustatymo 

R. Savva Gegužė 

1.17.29.3. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas Direktoriaus 
įsakymu sudaryta 
darbo grupė 

Birželis 
Gruodis 

1.18. Dokumentų rengimas: 
1.18.1. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos trejų metų 
programos rengimas 

R. Savva 
 

Sausis 

1.18.2. Priešmokyklinio ugdymo plano 2016-2017 
mokslo metams rengimas 

D. Juškienė Iki rugsėjo  
1 d. 

1.18.3. 2016 metų veiklos plano rengimas ir 
įgyvendinimas 

R. Savva 
Darbo grupė 

Sausis 

1.18.4.  2017 m. veiklos plano projekto rengimas R. Savva 
Darbo grupė 

Gruodis 

1.18.5. Darbuotojų 2016 m. atostogų grafiko rengimas R. Savva 
D. Juškienė 
N. Daniuk 

Iki kovo 15 d. 

1.18.6. Maitinimo organizavimo įstaigoje naujos 
tvarkos mokymai ir įgyvendinimas 

R. Savva 
I. Serdiuk 
S. Mandrikova 

Rugsėjis 

1.18.7. Statistinių ataskaitų rengimas R. Savva 
D. Juškienė 
N. Daniuk 
K. Ivanauskaitė 

Pagal poreikį 

1.18.8. Darbuotojų tarifikacijos sudarymas D. Juškienė 
N. Daniuk 

Sausis 
Rugpjūtis 

1.18.9. Salių užimtumo tvarkaraščių sudarymas D. Juškienė Rugsėjis 
1.18.10. Mokinių ir pedagogų duomenų registro 

tvarkymas 
D. Juškienė 
N. Daniuk 

Pagal numatytus 
terminus 

1.18.11. Finansinės politikos bei kontrolės, 
buhalterinės apskaitos dokumentų rengimas 

R. Savva 
 

Pagal poreikį 

1.18.12. Dokumentų kokybės nustatymas: 
Auklėtojų dienynai, specialiųjų pedagogų 
dokumentai, ugdytinių bylos, pasiekimų ir 
pažangos vertinimo tvarkos vykdymas 

D. Juškienė 
R. Savva 
 
 

Kartą ketvirtyje 

1.18.13. Dokumentacija atitinkanti Vaiko pasiekimų ir 
pažangos, veiklos planavimo sėkmingą 
sąveikos vertinimas.  

D. Juškienė 
 

Vasaris 
Balandis 
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1.18.14. Vaikų veiklos aplankų pildymas D. Juškienė 

Auklėtojai 
Birželis 

1.18.15. Metinės veiklos analizės rengimas R. Savva 
 

Sausis 

1.18.16. Vadovo veiklos ataskaitos rengimas R. Savva 
 

Vasaris 

1.18.17. Įstaigos veiklos dokumentų sąrašo 
parengimas, dokumentų įvertinimas ir 
paskirties nustatymas 

R. Savva 
 

Kovas, 
Gegužė 

1.18.18. Kalendorinių metų dokumentacijos plano 
rengimas 

K. Ivanauskaitė 
R. Savva 

Sausis 

1.18.19. Dokumentų parengimo, saugojimo, 
archyvavimo kokybės vertinimas. 

R. Savva 
Sekretoriai 

Nuolat 

1.18.20. Sekretorių darbo priežiūros vykdymas – 
veiklos dokumentų rengimo taisyklių 
laikymasis 

R. Savva 
 

Nuolat 

1.18.21. Internetinės svetainės atnaujinimas R. Savva 
Darbo grupė 

Kartą ketvirtyje 

 1.19. Materialinės bazės gerinimas: 
1.19.1. Vaikų žaidimų aikštelių papildymas naujomis 

priemonėmis, lauko įrengimų atnaujinimas 
R. Savva 
N. Daniuk 
D. Juškienė 

Metų eigoje 

1.19.2. Stacionarinės sporto žaidimų aikštelės 
įrengimas 

R. Savva Balandis 

1.19.3. Einamieji lopšelio-darželio grupių bei patalpų 
remontai 

R. Savva 
N. Daniuk 

Iki rugsėjo 

1.19.4. Bendrų koridorių remontas: sienų dažymas, 
grindų dangos keitimas 

R. Savva Liepa 

1.19.5. Virtuvės lubų, sienų, inventoriaus remontas, 
atnaujinimas 

R. Savva 
 

Iki rugsėjo 

1.19.6. Pasirengimo naujiems mokslo metams 
įvertinimas 

R. Savva 
D. Juškienė 
N. Daniuk 
I. Serdiuk 

Iki rugsėjo 

1.19.7. Ugdymo priemonių įsigijimas D. Juškienė 
R. Savva 

Per metus 

1.19.8. Sporto inventoriaus įsigijimas D. Juškienė 
I. Serdiuk 

Per metus 

1.19.9. Muzikos inventoriaus įsigijimas D. Juškienė 
L. Žilienė 

Per metus 

1.19.10. Grožinės literatūros įsigijimas D. Juškienė 
 

Per metus 

1.19.11. Kompiuterių, planšečių, atmintinių grupėms 
įsigijimas 

R. Savva Kovas 
Gruodis 

1.19.12. Interneto prieinamumo įrengimas visoje 
įstaigoje 

R. Savva Sausis 
Kovas 

1.19.13. Minkšto inventoriaus įsigijimas R. Savva Gruodis 
1.19.14.  Prietaisų, įrengimų kasmetinė patikra   
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(gesintuvai, svarstyklės, termometrai, elektros 
varžų matavimai) 

1.20. Kvalifikacijos tobulinimas vyksta pagal 
kiekvieną mėnesį tobulinimosi centrų 
paruoštus planus 

D. Juškienė 
R. Savva 
R. Viržintienė 

Pagal numatytus 
terminus 

1.21. Įstaigos tarybos veikla: 
1.21.1. 1.1. Darbo grupių, komisijų,  

mokyklos tarybos 2015 m. veiklos ataskaitos, 
2016 m. darbo plano pristatymas. 
1.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“  
2015 metų veiklos plano įgyvendinimo  
ataskaita. 
1.3. Klaipėdos lopšelio –darželio „Inkarėlis“  
2016 metų veiklos plano tvirtinimas. 

Sausis R. Lenkauskienė 
R. Savva 

1.21.2. 2.1. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo  
analizė. 

Birželis R. Savva 
R. Lenkauskienė 

1.21.3. 3.1. Klaipėdos lopšelio –darželio „Inkarėlis“  
2016 metų veiklos plano projekto  svarstymas. 
3.2. Bendruomenės narių bendravimas ir 
bendradarbiavimas  siekiant  pagerinti  
ugdymo    (-si) kokybę. 
3.3. Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas 
panaudojimas. 

Gruodis R. Savva 
R. Lenkauskienė 
 

1.22. Mokytojų tarybos veikla: 
1.22.1. 1.1. 2015 m. veiklos plano įgyvendinimo 

aptarimas. Vertinimas pagal SSGG.  
1.2. 2016 m. veiklos plano pristatymas ir 
tvirtinimas. 
1.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) atestacijos programos 
2016-2018 m. svarstymas. 
1.4. Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo 
galimybių aptarimas siekiant kokybiško vaikų 
ugdymo. 

R. Savva 
D. Juškienė 

Sausis 

1.20.2. 2.1. Įstaigos veiklos rodiklio „Vaiko raidos ir 
pasiekimų vertinimas“ įsivertinimo 
pristatymas. 
Naujo vaikų pasiekimų aprašo aptarimas. Jo 
galimybės, privalumai ir trūkumai. 
2.2. 2016-2017 m.m. grupių komplektavimas. 
Darbo krūvio pasiskirstymas. 

R. Savva 
D. Juškienė 

Gegužė 

1.20.3. 3.1. 2015-2016 mokslo metų vertinimas kaip 
sąlygos ugdymo turinio tobulinimui.  
3.2. Pedagogų savianalizės pristatymas. 

D. Juškienė Birželis 

1.20.4. 4.1. Inovatyvių darbo formų nauda ir jų 
galimybių plėtojimas ugdant vaikų sveikatą. 
4.2. Darbo grupės sudarymas 2017 m. veiklos 
plano rengimui. Prioritetų, veiklos tikslų ir 

R. Savva 
D. Juškienė 
I. Serdiuk 

Lapkritis 
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uždavinių numatymas 2017 m. 
1.21. Metodinės tarybos susirinkimų temos: 

1.21.1. 1.1. Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas  
pagal naujausias metodines rekomendacijas.  
Bendradarbiavimo su socialiniais  
partneriais jungtinių veiklos planų sudarymas. 

D. Juškienė 
R. Viržintienė 
 

I ketvirtyje 
 

1.21.2. 2.1. Įvairesnių formų ir būdų paieška  
skleidžiant gerąją patirtį įstaigoje ir už jos ribų. 

R. Viržintienė 
R. Urbonaitė 

II ketvirtyje 

1.21.3. 3.1. Vaikų sveikatos stiprinimo ir  
saugojimo integravimas į kasdieninę veiklą.  

R. Viržintienė 
D. Pelenytė 

IV ketvirtyje 

1.21.4. 4.1. Metodinės veiklos ir pedagogų  
kvalifikacijos tobulinimo analizė. 

D. Juškienė Gruodis 

1.22. Administracijos posėdžiai: 
1.22.1. 1.1. Ugdymo aplinkos gerinimas, modernių 

technologijų diegimas. 
1.2. Tėvų apklausos analizė „Dėl įstaigos 
darbo vasaros mėnesiais“. 
1.3. Sąmatų aptarimas, išlaidų panaudojimo 
numatymas ir aptarimas. 

R. Savva 
N. Daniuk 

Vasaris 

1.22.2. 2.1. Lauko žaidimų aikštelių įrengimas: 
pavėsinių statymas, smėlio dėžių apdirbimas 
mediena, stacionarios sporto žaidimų aikštelės 
įrengimas. Darbų paskirstymas. 
2.2. Remonto darbų vasaros laikotarpiu 
aptarimas. 

R. Savva 
N. Daniuk 

Balandis 

1.22.3. 3.1. Įstaigos pasirengimas naujiems mokslo 
metams. 
3.2. Teisės aktai įtakojantys įstaigos veiklą. 
3.3. Elektros energijos, šilumos, vandens 
taupymas. Taupumo plano aptarimas. 

R. Savva 
N. Daniuk 

Rugsėjis 

1.22.4.  
 

2016 m. įstaigos veiklos plano įgyvendinimo 
refleksija. Metinis balansas, sekančių metų 
išlaidų sąmatų sudarymas. Finansinių ataskaitų 
bendruomenei parengimas. 

R. Savva Gruodis 

 

III. LAUKIAMAS REZULTATAS 
 

1. Įgyvendinus uždavinius bus pasiekti kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai: 
2. Užtikrintos lygios galimybės visiems norintiems ugdytis pagal ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas. 
3. Sudarytos saugios ir sveikos ugdymosi sąlygos. 
4. Sudarytos sąlygos efektyviai ugdyti įvairių gebėjimų ir poreikių vaikus. 
5. Teikiamos kokybiškos vaikų ugdymo paslaugos. 
6. Plėtosis pedagoginių darbuotojų bendrosios kompetencijos. 
7. Gerės bendradarbiavimas su sociokultūrine aplinka. 
8. Užtikrintas įstaigos aplinkos išlaikymas, sutaupytos ir tikslingai panaudotos finansinės lėšos. 
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IV.  LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 
1. Planui įgyvendinti bus skiriama 208400 eurų savivaldybės biudžeto ir 154000 eurų valstybės 

biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų. 
2. Dalis plano bus finansuojama 74000 eurų iš specialiųjų programų ir 2400 eurų paramos lėšų. 
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

  
1. Planą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir direktoriaus pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems klausimams. 
2. Priežiūrą vykdys direktorius. 
3. Už plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms,Klaipėdos miesto 

savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriui, Klaipėdos miesto 
savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai. 

 
_______________________________ 


