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PATVIRTINTA 

Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“  

direktoriaus 2015 m. vasario 12 d.  

įsakymu Nr.V1-5  

 

 

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ VEIKLOS PLANAS  

2015 METAMS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ (toliau-Lopšelis-darželis) veiklos planas  2014 

m. rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesių  (toliau – Planas) parengtas atsižvelgus į strateginį 

planą, patvirtintą Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. sausio mėn. 30 d. sprendimu 

Nr.T2-21, rajono ir vietovės švietimo būklę, lopšelio-darželio bendruomenės poreikius, nustato 

2015 m. lopšelio-darželio tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams 

vykdyti. 

2. Planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 m. nuostatoms, 

Kretingos rajono 2013-2015 m.m. strateginio veiklos plano prioritetus, Kretingos rajono 

savivaldybės švietimo skyriaus įgyvendinamus siekius, pedagogų ir bendruomenės narių 

pasiūlymus, veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką ir 

atsižvelgus į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama teikti kokybiškas ir 

tinkamas paslaugas šeimoms, auginančioms  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo amžiaus 

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

3. Planą įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, savivaldos institucijos, 

pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai, jų tėvai, bendruomenės nariai. 

4. Plane naudojami sutrumpinimai: švietimo ir mokslo ministerija – ŠMM; 

informacinės komunikacinės technologijos – IKT; Ugdymo plėtotės centras – UPC; Kretingos 

pedagogų švietimo centras – PŠC; Kretingos pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Vaiko 

gerovės komisija – VGK, Metodinės tarybos - MT. 

5. Lopšelio – darželio veiklos planą  2015 m. rengė sudaryta darbo grupė Kretingos 

Lopšelio-darželio direktoriaus 2014 m.gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V1-72 . 

 

II.VIZIJA 

 Darželis, kuriame visiems gera. 

III.  MISIJA 

 

 Tinkama ir saugi vaikų ugdymo(si) aplinka. Sėkminga partnerystė ir bendradarbiavimas su 

šeima, siekiant vaiko socializacijos ir kultūrinės raiškos. Vaiko ir visos bendruomenės etninės 

kultūros patirties plėtojimas. 
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IV. FILOSOFIJA IR VERTYBĖS 

 

 Atsakomybė, pagarba, kūrybiškumas, tobulėjimas. 

 Mokomės iš nesėkmių, sėkmes panaudojame galimybėms tobulinti 

 

STIPRYBĖS 

 

 Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis ,,Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa“,  pavirtinta ŠM ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779. 

 Vykdoma vaikų emocinio saugumo  programa  ,,Zipio draugai“. 

 Renovuotos  lopšelio-darželio II korpuso patalpos. 

 

SILPNYBĖS 

 

 Nepakankama informacinių komunikacinių technologijų integracija į ugdymo turinį. 

 Per mažas dėmesys projektinei veiklai. 

 Nepakankami dokumentų valdymo įgūdžiai. 

 Trūksta tinkamai įrengtų lauko žaidimo aikštelių.   

 Netenkinamas tėvų (auginančių 2-3 metų vaikus)  poreikis ugdyti vaikus mūsų įstaigoje.  

     

GALIMYBĖS 

 

 Atnaujinti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, remiantis LR ŠMM patvirtintu 

ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašu, tėvų poreikiais ir įgyta patirtimi.   

 Informacinės sistemos kūrimas lopšelyje-darželyje. 

 Dalyvavimas rajono ir respublikos   finansuojamuose projektuose. 

 Vaiko krepšelio, 2 proc. metinio gyventojų   pajamų mokesčių tinkamas panaudojimas, 

kuriant prioritetines programas, projektus   aplinkos gerinimui. 

  Kvalifikacijos tobulinimas rajone ir respublikoje. 

 Plėtoti ryšius su įvairiomis institucijomis. 

 Sistemingai ir kryptingai kelti kvalifikaciją ir siekti aukštesnio išsilavinimo. 

        

GRĖSMĖS 

 

 Darbuotojų psichologinio saugumo, motyvacijos mažėjimas. 

 Blogėjanti pastatų būklė, lėti renovacijos tempai, didėjantys kaštai. 

 

PRIORITETAI 

 

 Kokybiška ugdymo paslaugų plėtra.  

  Socialinė partnerystė ir dialogas su šeima. 

  Personalo profesionalumas ir kompetencija.  
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V. 2014 RUGSĖJO, SPALIO, LAPKRIČIO, GRUODŽIO MĖNESIŲ  

VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

7.  Įgyvendinant 2014 rugsėjo, spalio, lapkričio, gruodžio mėnesių  veiklos planą, buvo 

įgyvendinti uždaviniai: 

7.1. įgyvendintas pirmasis uždavinys: plėtoti inovatyvaus ugdymo proceso 

organizavimą ir sudaryti sąlygas ugdymo turinio kaitai. Informacinių technologijų plėtra padeda 

ugdymo procesą pritaikyti vaikams turintiems skirtingus poreikius ir gebėjimus, tai aktyvino vaikų 

motyvaciją, kūrybiškumą, veikloje. Pagerėjo lopšelio-darželio bendruomenės narių kompiuterinis 

raštingumas. Atsižvelgiant į  veiklos įsivertinimo rezultatus, pastebėta, kad vis daugiau auklėtojų  

ugdymo turinį individualizuoja  ir diferencijuoja naudodamos IKT priemones. Dalintasi  gerąja 

darbo patirtimi vertinant vaikų pažangą, 2014 m. spalio 10 d. įvyko Lietuvos Respublikos lopšelių-

darželių ,,Žilvitis“ konferencija „Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas, fiksavimas 

ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Priešmokyklinis  ugdymas  organizuotas ir 

vykdomas, vadovaujantis  priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa. Pavirtinta 2014 m. rugsėjo 

2 d. įsakymu Nr. V-779. Į ugdymo procesą integruotos kitos programos, kaip ,,Zipio draugai“, 

baigtas vykdyti vaikų socializacijos projektas ,,Vanduo- gyvybės šaltinis“.  

Neįgyvendinta priemonė: nepavyko kompiuterizuoti  visų auklėtojų darbo vietas.  

2 uždavinys: analizuoti stebėsenos veiksmingumą. Atlikta pedagoginio ir 

nepedagoginio personalo veiklos vertinimo ir įsivertinimo, kvalifikacijos tobulinimo 

dokumentavimo, ugdomosios veiklos planavimo efektyvumo, informatyvumo, bendradarbiavimo su 

tėvais veiksmingumo analizė. Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą buvo sėkmingai 

diegiama ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema. Analizuotas vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimo fiksavimas, rezultatų panaudojimas ugdomosios veiklos planavime. 

 Neįgyvendinta priemonė: Nepavyko atnaujinti ir sukonkretinti  Ikimokyklinio ugdymo programos 

dalį ,,Vaikų pasiekimai“.  

3 uždavinys: Tobulinti kūrybinių žaidimų menines ugdomosios veiklos erdves: 

naujos erdvės įkūrimas įstaigoje,  lauko žaidimų aikštelių, pastato  ir  grupių erdvių 

atnaujinimas. 8 grupė ,,Borūžėlių“ papildyta vaikų baldais: 1 žaislų sekcija, 1 knygų lentyna, 2 

spintelės žaislams. Įsigyta ugdymo priemonių už 1043,93 Lt. Įsigyti rūbai (golfai) vaikų ansambliui 

,,Drugelis“. Įsigyti įrenginiai lauko veiklos erdvėms: 2 supynės, suremontuotos ir uždėti dančiai 6 

smėlio dėžėms.  

Neįgyvendinta priemonė: Dėl lėšų trūkumo nepavyko įsigyti   įrenginių lauko veiklos erdvėms 

(sūpynių, čiuožimo kalnelių). Reikalinga pastato renovacija, teritorijos tvorų atitinkančių higienos 

normas įrengimas, lauko žaidimo inventoriaus   atnaujinimas. 

 

VI.  2015 M. VEIKLOS PRIORITETAI 
 

           Prioritetai: 

           Ugdymo kokybė, orientuota į vaiką ir šeimą. 

           Vaikų pažanga ir pasiekimai, jų vertinimas ir fiksavimas. 
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VII. 2015 METŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

TIKSLAS: siekti  teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo  ir  plėtros, atsižvelgiant į švietimo 

sistemai keliamus tikslus ir tėvų poreikius. 

UŽDAVINIAI:  

1. Aktyvinti pedagogų, tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, užtikrinant vaikų ugdymo(si)  

paslaugos,  priežiūros kokybę. 

2. Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams kelti kvalifikaciją, dirbti saugioje, modernioje 

darbo aplinkoje.    

 

 

VIII. 2015 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 
 

Tikslas:  siekti  teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo  ir  plėtros, atsižvelgiant į švietimo 

sistemai keliamus tikslus ir tėvų poreikius. 

1. Uždavinys.   Aktyvinti pedagogų, tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą , užtikrinant vaikų 

ugdymo(si)  paslaugos,  priežiūros kokybę. 

Priemonės Laukiamas rezultatas  Pasiekimo data   Atsakingi Lėšos 

1. 1. Ugdymo(si) 

turinio kokybės 

gerinimas.  

1.1.1. Atnaujintos, papildytos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programos  (parengti 2  

priedai- ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų vertinimas). 

2015-09 mėn. Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Intele

ktuali

nės 

1.1.2. Integruotos papildomos 

ugdymosi programos į 

įstaigos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas  

2014-10-01 

2015-12-31  

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

MK 

1.1.3 Lauko pedagogikos 

taikymas įstaigos ugdomojoje 

veikloje 

2015 m. Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

MK 

1.1.4. Papildomo ugdymo  

veikla (šokių, muzikos ir kt.  

būreliai) 

 

2015 m. Direktorė Tėvų 

lėšos 

1.1.5. Atnaujinta, papildyta 

ugdymosi aplinka (baldai1,2 

gr., sienų dekoracijos, 

geometrinių figūrų rinkinys 

žaidimams, priemonės 

judesių koordinacijos 

lavinimui) 

 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

MK, 

SB 
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 1.1.6. Įrengtos vaidmeninių 

žaidimų erdvės grupėse: 

 Inscenizacinių gebėjimų 

ugdymuisi. Teatras. 

 Kalbinė aplinka. 

Bibliotekėlės. 

 

 

 

2015 m. 

 

2015 m. 

 

 

 

Auklėtojos 

 

Auklėtojos 

 

 

 

MK 

 

MK 

1.1.7. Ugdymosi pažintinės, 

judėjimo  aplinkos lauke 

sukūrimas (čiuožimo 

kalneliai, supynės, skėčiai 

nuo saulės) 

2015-11 mėn. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio  ir 

bendriesiems 

klausimams.k 

 

MK 

1.1.8. Edukacinė veikla už 

įstaigos ribų. 
2015-01 

2015-12  

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

 

 

MK 

 

 

1.2. Ugdymosi 

proceso planavimas, 

kokybė. 

 

1.2.1. Teikiama metodinę 

pagalba pedagogams (kursai, 

seminarai) planavimui, 

metodinė literatūra.  

2015 m. Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
 

 

MK  

1.2.2. Į kiekvieną grupę po 

kompiuterį. 

2015-12-01 Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
 

 

MK 

1.2.3. Veiklos planavimui  

naudojamas TAMO dienynas.   

 

 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

MK 

1.2.4.  Leidžiami įstaigą 

reprezentuojanti medžiaga: 

įvairūs informaciniai 

leidiniai, lankstinukai. 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

Intele

ktuali

nės 

1.3. Ugdymo(si) 

proceso 

individualizavimas 

(vaikų pasiekimų   

vertinimo ir tolesnės 

pažangos numatymo 

kokybė). 

1.3.1. Vykdomi vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimai kartu su šeima 

 

2015-01 

2015-12 

 

 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Intele

ktuali

nės 

1.3.2. Kaupiami ,,Vaiku 

pasiekimų aplankai“. 
2015-01 

2015-12 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio  

ugdymo 

pedagogės 

MK 

1.3.3. Atliekamas įstaigos 

veiklos įsivertinimas.  

Vaiko daromos pažangos 

vertinimo sistema. Rodiklis- 

3.1.1.  

2015-01-16  

2015-12 

Veiklos 

įsivertinimo 

darbo grupė 

Intele

ktuali

nės 

 



8 
 

1.4. Vaikų 

maitinimas 

(produktų kokybė, 

žaliavų tiekimo ir 

laikymo kokybė, 

valgiaraščių kokybė, 

patiekalų gamybos 

proceso kokybė,  

maisto patiekimo 

kokybė, maitinimo 

proceso 

organizavimo 

kokybė) 

 

1.4.1. Virtuvė aprūpinta 

trūkstama įranga (šaldytuvas, 

svarstyklės, ir kt. ) 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

SB 

1.4.2. Atlikti remonto darbai: 

sutvarkyta siena ir lubos ties 

konvekcine krosnimi, 

sumontuotas garų surinkėjas 

2015-01 

2015-03 

Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

 

SB 

1.4.3. Įsigyti estetiški indai ir 

kt. priemonės stalų 

serviravimui grupėse( 

servetėlės, puodeliai, lėkštės) 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

 

SB 

1.4.4. Dalyvavimas ES 

programose: ,,Pienas 

vaikams“, ,,Vaisiai vaikams“. 

2015 m. Direktorė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė 

 

ES 

progra

mos 

1.5. Vaikų bei 

darbuotojų 

sveikatingumo 

užtikrinimas 

(sanitarinių – 

higieninių sąlygų 

kokybė, ligų 

profilaktikos 

kokybė, judėjimo 

galimybių 

užtikrinimo kokybė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1. Parengti sveikatos 

saugojimo prevenciniai 

projektai, organizuoti 

netradiciniai renginiai. 
 

2015 m. 

 

Direktorė, 

auklėtojos 

Projek

tai 

1.5.2. Vykdoma vaikų 

saugumo kelyje prevencinė 

veika. Įrengta saugaus eismo 

aikštelė kieme.  

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

 

SB 

1.5.3. Įsigytos žaliuzės 4 

grupių miegamuosiuose 

2015-07 mėn. Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

 

SB 

1.5.4. Įsigytas minkštas 

inventorius (vaikiškos 

antklodės, rankšluosčiai) 2-

ose grupėse  

 

2015-09-01 Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

 

SB 
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1.5.5. Įrengta žaidimų 

aikštelė kieme (žaidimų 

kompleksas).  

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
 

MK 

1.5.6. Įsigytas sportinis 

inventorius ( kamuoliai, 

priemonės bendro lavinimo 

pratimams atlikti). 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorės 

pavaduotoja  

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
 

MK 

1.5.7. Atlikti kosmetiniai 

remontai:5, 6, 7, 8, 1, 2 

grupėse. 

 

2015 m. 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja  

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
 

SB 

1.5.8. Atliktas įstaigos stogo, 

lietvamzdžių remontas 

2015 m. Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 
 

SB 

1.6. Vaikų saugumo 

užtikrinimas 

(traumų 

profilaktikos 

kokybė, aplinkos 

saugumo 

užtikrinimo kokybė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1. Pakeista lopšelio-

darželio teritorijos tvora (300 

m.). 

2015 m. Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

SB 

1.6.2. Atnaujinta asfalto 

danga (kiemo dalis) lopšelio-

darželio teritorijoje (100 m
2
). 

2015 m.  Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

SB 

1.6.3. Atnaujinti takai 

lopšelio-darželio teritorijoje 

 (100 m
2
). 

2015 m.  Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

SB 

1.6.4. Naujai apželdinta 

teritorijos aplinka 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ūkio  ir 

bendriesiems 

klausimams 

SB 
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1.7. Tėvų 

pedagoginis 

švietimas ir 

informavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.7.1. 60 proc. šeimų 

dalyvauja ugdymo procese 

įstaigoje.  

2015 m. Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 
 

Intele

ktuali

nės 

1.7.2. Sistemingai 

atnaujinama informacinė 

medžiaga grupių tėvų 

kampeliuose. 
 

2015 m. Auklėtojos Intele

ktuali

nės 

1.7.3. Leidžiami 

informaciniai leidiniai 

įstaigoje, rengiami straipsniai 

apie įstaigos vykdomą veiklą 

į rajono ir respublikos 

spaudinius. 
 

2015 m. Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intele

ktuali

nės 

1.7.4. Vykdomas tėvų 

švietimas. Kartu su 

Pedagogine 

psichologine tarnyba 

organizuoti paskaitas tėvams 

pagal atskirą PPT pateiktą 

planą. 
 

2015 m. Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intele

ktuali

nės 

1.7.5. Parengta informaciją 

tėvams temomis: „Vaikų 

adaptacija“, „Noriu suprasti 

savo mažylį“ ir kt. 
 

2015 m. Auklėtojos Intele

ktuali

nės 

1.7.6. TAMO dienynas  

(elektroninis dienynas)  taps  

dar viena tėvų informavimo ir 

bendradarbiavimo priemonė.  
 

2015 m. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogės 

MK 

1.7.7. Tėvai susipažins su 

kitomis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis 

(ekskursijos į švietimo 

įstaigas tėvams). 
 

2015 m.  Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intele

ktuali

nės 

 

 

1.7.8.Organizuoti atvirų durų 

dienas įstaigoje. Bendri 

renginiai suartins įstaigos ir 

tėvų bendradarbiavimo ryšius 

Suteiks informacijos apie 

įstaigos veiklą. 
 

2015-04 Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Intele

ktuali

nės 

1.7.9. Teiktos logopedo 

konsultacijos tėvams, kurių 

vaikai nelanko logopedinių 

užsiėmimų, kurių vaikai 

nelanko įstaigos. 
 

2015 m. Logopedė  Intele

ktuali

nės 



11 
 

                                                     

MK  – mokinio krepšelis  

SB
   

– savivaldybės biudžetas
 

SP
    

– spec. programa 

 

 

  

2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams kelti kvalifikaciją, dirbti saugioje, 

modernioje darbo aplinkoje.    

Priemonės Laukiamas rezultatas Pasiekimo data Atsakingi Lėšos 

2.1.   Pagerintos ir 

kompiuterizuotos  

darbo vietos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Įsigyti 2 kompiuteriai 

grupėse. 

2015-12 Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

MK,  

2.1.2. Įrengtas darbo 

kabinetas raštinės vedėjai 

(sekretorei). 

2015-09-01 Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

SL 

2.1.3. Atliktas darbuotojų 

darbo vietoje rizikos 

įvertinimas. 

 

 

 

2015 m.  Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

SB 

2.1.4. Įsigyta profesionali 

muzikinė aparatūra, pritaikyta 

naudojimui lauko sąlygomis.

  

 

2015-05 mėn. Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

direktorės 

pavaduotoja 

ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

MK 

2.2. Pedagogų 

kvalifikacijos ir 

kompetencijų 

tobulinimas 

2.2.1 Pedagogai 5 dienas per 

metus tobulins kvalifikaciją ir 

savo kompetencijas. 

Turėdami aukštos 

kvalifikacijos 

darbuotojus, galėsime 

tobulinti ugdymo procesą. 

2015-01 mėn.- 

2015-12 mėn. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

MK 

2.2.2. Gerosios patirties sklaida. 
(Susitikimų su rajono, šalies, 

užsienio ugdymo įstaigų 

atstovais,  veikla rajono 

pedagogu metodiniuose 

būreliuose). 
 

2015-01 mėn.- 

2015-12 mėn. 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

MK 
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IX. 2015 METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO RENGINIŲ PLANAS 

 

Tikslas: Skatinti vaiko saviraišką, taikyti patrauklius integruotos etnokultūrinės veiklos metodus, 

būdus ir priemones. 

Uždaviniai: 

1. Leisti pasijusti vaikams tikrais švenčių dalyviais. 

2. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai. 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo data, 

terminas 

Atsiskaitymo forma, 

dalyviai 

 

 ŠVENTĖS 

1. 

 

 

,,Rudenėlis pro 

palaukę vaikučius 

darželin šaukia“.        

Teatrinė grupė 

,,Žaidžiu teatrą“ 

2015-09-01 

 

Rugsėjo 1-osios šventė 

lopšelio-darželio 

bendruomenei 

 

2. „Vasarėlė išaugino, 

rudenėlis išdalino“. 

Auklėtojos 2015-10 mėn. – 

2015-1mėn. 

Rudenėlio šventės 

tėvams ir vaikams 

 

3. ,,Pabūkime kartu“. Folklorinis 

ansamblis 

,,Sietynas“ 

2015-12- 05 –  

2015-12-23 

Adventiniai renginiai 

lopšelio-darželio 

bendruomenei. 

4. 

 

Tys karaliai.  2015-01-06  

Kaziuko mugė. Folklorinis 

ansamblis 

,,Sietynas“ 

2015-03-06 

 

Šventė visuomenei 

5. Užgavėnių šventė 

„Šoksim, trypsim – 

žiemą išvarysim“ 

Folklorinis 

ansamblis 

,,Sietynas“. 

2015-02-17 Užgavėnių  šventė 

lopšelio-darželio 

bendruomenei 

6. ,,Rieda margučiai –

džiaugias vaikučiai“. 

Teatrinė grupė 

,,Žaidžiu teatrą“. 

2015-04-07 Šv. Velykų  šventinis 

rytmetys lopšelio-

darželio bendruomenei 

„Vaikai pasakomis 

auga“. 

Teatrinė grupė 

,,Žaidžiu teatrą“. 

215-04-30 Pramoginis renginys 

vaikams 

,,Pasėrokokem 

žemaitėška“. 

Auklėtojos: 

 D. Terleckienė, 

 V. Mockuvienė 

2015-03-10 Šventinis rytmetys 

lopšelio-darželio 8 

grupės vaikams, tėvams 

kovo -11 d. paminėti  

,,Mes kartu – mums 

smagu“. 

Auklėtojos: 

L. Vasilauskienė,  

V. Sendravičiutė 

2015-05-22 Švetinė popietė vaikams 

ir tėveliams 

 KONKURSAI 

1. Piešinių konkursas 

,,Tokią aš matau 

gimtinę“. 

Auklėtojos:  

V. Balsevicienė, 

V. Sendravičiutė 

 

2015-02-12  Konkursas vaikų 

saviraiškai, 

kūrybiškumui, 

patriotizmui ugdyti. 

Dalyviai lopšelio-

darželio vaikai.  

2. ,,Žydėki Lietuva“. Meninio ugdymo 

mokytoja  

D. Samalienė 

2015-02-26 Vaikų saviraiškos 

konkursas. Folklorinio  

ansamblio ,,Sietynas“ 

vaikams 
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 AKCIJOS 

1. „Padovanokim 

paukšteliui inkilėlį“. 

Auklėtojos:  

V. Balsevičiene, 

V. Sendravičiutė 

2015-03-20 Darželio bendruomenei. 

Akcija, skirta Žemės 

dienos paminėjimui. 

 „Sveikatos 

stiprinimas darbo 

vietoje“ 

Pavaduotoja 

ugdymui  

B. Žvinklienė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

V. Stonienė 

2015-02-26 Darželio bendruomenei. 

Akcija sveikatai 

stiprinti. 

„Papuošk darželį po 

našlaitės žiedelį“. 

Auklėtojos: 

S. Putrienė, 

L. Kvajauskienė 

2015-03-20   

2015-03-25 

Darželio bendruomenei. 

Akcija, skirta Žemės 

dienos paminėjimui. 

 SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1. 

 

 

 

„Valgau sveikai ir 

augu sveikas“. 

 

Pavaduotoja 

ugdymui  

B. Žvinklienė, 

visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

V. Stonienė 

2015-03 mėn. Teorinė-praktinė 

paskaita 

vaikams 

2.  „Plauni rankas - 

saugai sveikatą“. 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistė  

V. Stonienė 

2015-05 mėn. Akcija, pasaulinės rankų 

higienos dienos 

paminėjimas. 

3.  „Kad dantukai būtų 

sveiki“. 

2015-10 mėn. Teorinė-praktinė 

paskaita vaikams 

4. Video pamokėlės 

vaikams ,,Policijos 

bičiulio Amsio 

patarimai“. 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

2015-09-15   

2015-09-31 

Vaikams video 

pamokėlės apie saugaus 

esmo taisyklių 

laikymąsi gatvėje. 

5. ,,Be patyčių 2015 m. 

savaitė“ 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

2015-03-23   

29  

Darželio bendruomenei. 

„Vaikų linijos“ jau šeštą 

kartą inicijuota veiksmo 

savaitė. 

6. ,,Futboliukas“ - 

masinė futbolo 

vystymo programa 

,,Sugražinkime vaikus 

į stadionus“. 

Programos vykdymas. 

Auklėtojos:  

V. Balsevičienė,  

R. Falkienė 

2015-04 mėn. 6, 10 grupių vaikai. 

Vaikų futboliuko 

treniruotės, futbolo 

turnyras, varžybos. 

 

7. ,,Mes užaugsim 

dideli“. 

Auklėtojos: 

I. Plaščinskienė, 

K. Žvinklytė 

2015-05-29 Mokslo metų užbaigimo 

tradicinė sporto šventė 

darželio bendruomenei 

 PARODOS    

1. 

 

,,Namai namučai“. Auklėtojos: 

L. Kvajauskienė, 

S. Putrienė 

2015-03-01  

2015-03-11 

 

Foto nuotraukų paroda 

Kovo 11 d.  paminėti. 

Dalyviai 7gr. vaikai, 

tėvai 
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2.  ,,Pažinkim Žemaitiją“. Auklėtojos: 

 D. Terleckienė, 

 V. Mockuvienė 

2015-02-16  

2015-03-11 

Foto nuotraukų paroda. 

8 grupės  tėvai, 

auklėtojos 

3. ,,Margučiais medis 

pražydo“. 

Teatrinė grupė, 

,,Žaidžiu teatrą“ 
2015-03-15  

2015-04-14  

Darželio bendruomenei,  

Pedagoų, tėvų, vaikų, 

kūrybiniai darbeliai.  

4.  ,,Namai, namučiai nors 

ir po smilga“. 

Auklėtojos:  

L. Kvajauskienė,  

S. Putrienė 

2015-10-05  

2015-10-16 

Darželio bendruomenei.  

Pedagoų, tėvų, vaikų, 

kūrybiniai darbeliai. 

5.  „Eik šaligatviu mažiuk 

ir po ratais nepakliūk“. 

Auklėtojos, 

priešmokyklinių 

grupių pedagogės 

2015-10 mėn.    

2015-11mėn. 

Vyresnių grupių vaikų 

piešniai, skirti saugiam 

eismui mokyti. 

6. Kalėdinių eglučių 

paroda ,,Ji ne tik 

skarota, ir ne tik 

žalia“. 

Teatrinė grupė, 

,,Žaidžiu teatrą“ 
2015-12-01  

2015-30 

Darželio bendruomenė 

 

 

7. ,,Lėlyčių mados“. Auklėtojos: 

 I. Plaščinskienė, 

 K. Žvinklytė 

2015-02-05    

2015-03-08 

Tėvai, pedagogai 

 PROJEKTAI 

1. ,,Noriu pažinti 

atbundančią gamtą“. 

Priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės  

R. Bytautienė,  

B. Perkumienė 

 12 grupės vaikami, 

pedagogai, tėvai 

2. ,,Čia mano pastogė, 

miškai ir namai“. 

Auklėtojos: 

L. Kvajauskienė, 

S. Putrienė 

2015-01-15  

2015-10-16 

7 grupės vaikai. 

Stiprinti šeimos ir 

ugdymo įstaigos 

sąveiką, artimai 

bendraujant ir 

bendradarbiaujant 

3. ,,Dantukų draugai ir 

priešai“ . 

Auklėtojos:  

D. Butkuvienė, 

V. Ambrazaitienė 

2015-04   

2015-05 

4 grupės vaikai. Plėsti ir 

turtinti vaikų žinias apie 

dantų priežiūrą 

4.  ,,Spalvų pasaulis“. Auklėtojos:  

R. Falkienė,  

V. Budrikienė 

2015-02-01 

2015-03-31 

10 grupės vaikai  

 

5. Trumpalaikis 

,,Vaikystė spalvų 

sūkury“. 

Auklėtojos: 

L. Vasiliauskienė, 

V. Sendravičiutė 

2015-04-01 

2015-04-30 

5 grupių vaikai 

6.  ,,Nykštukai-milžinai“. Auklėtojos:  

I. Plaščinskienė, 

K. Žvinklytė 

2015-02-10   

2015-05-25 

 

3 grupės vaikai, darželio 

bendruomenei 

7. ,,Graži mūsų 

šeimynėlė“. 

Auklėtojos: 

V. Balsevičienė,  

V. Sendravičiutė 

2015-09-15   

2015-12-15 

6 gr. vaikai, tėvai, 

auklėtojos 

 

8. ,,Būkem tėkrė 

žemaite“. 

 

Auklėtojos: 

D. Terleckienė, 

V. Mockuvienė 

2015-02-16   

2015-03-11 

Darželio bedruomenė 

 

 

9. ,,Sveikoje aplinkoje-

aktyviai judu“. 

Auklėtojos: 

G. Vitkauskienė, 

K. Žvinklytė 

2015-03-01 

2015-05-30 

 

2 grupės vaikai 
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X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

17. Programos įgyvendinimą koordinuos  direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkiui. 

18. Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdys lopšelio - darželio direktorius . 

19. Už programos vykdymą bus atsiskaitoma lopšelio-darželio savivaldos 

institucijoms: lopšelio-darželio tarybai, lopšelio darželio mokytojų tarybai, Savivaldybės 

administracijos  Švietimo skyriui ir/ar steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

                                                                                  

PRITARTA                                                                                 

Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“                                        

tarybos posėdyje  2015 m. sausio 30 d.                                                                   

protokolo  Nr.V4-1 

  

10. ,,Juda piršteliai - 

bunda žodeliai“. 

Auklėtojos: 

A. Mickienė,  

V. Ambrazaitienė, 

D. Samalienė 

2014-10-01 

2015-06-31 

1 grupės vaikai,  

ankstyvojo amžiaus 

vaikų kalbos lavinimui  
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XI. PRIEDAI 
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Priedas Nr. 1 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

 
STEBĖSENOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 

                                       

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos turinys Terminai Dalyviai Atsakingi 

vykdytojai 

Pastabos 

1. Auklėtojų, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų darbo su 

vaikų tėvais būdai ir 

formos, jų efektyvumas. 

 2015-03 mėn.  

  

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai, 

logopedas, 

meninio 

ugdymo 

vadovas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

2. Ugdymo turinio planavimo 

dokumentų derinimas. 

2015-09-12  Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

3. 1.Teminė patikra ,,Vaikų 

pasiekimų  vertinimas 

naudojant projekto 

,,Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašas“ 

rekomendacijas. 

2. 2014 m. 

,,Priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos“ 

rekomendacijos dėl 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų pasiekimų vertinimo. 

2015-02 mėn.  

2015-11 mėn. 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

4. Elektroninio dienyno 

TAMO pildymo patikra. 
2015-04 mėn.  

2015-11 mėn. 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

5. Pirmą kartą aukštesnei 

kategorijai 

besiatestuojančių pedagogų 

veiklos vertinimas. 

2015 m. Auklėtojos:  

A. Mickienė,  

K. Žvinklytė 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

 

6. Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų branda mokyklai. 

Ugdomųjų veiklų 

stebėjimas. 

Pratybų ir rankos lavinimo 

sąsiuvinių analizė. 

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų aprašų 

analizė.  

2015 -04 mėn. Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
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7. Vertinamos veiklos 

grįžtamoji kontrolė. 

2015-05 mėn. Vertintos 

auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės, kiti 

specialistai 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 
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Priedas Nr. 2 

 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

 
VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SVEIKATINIMO VYKDYMO PLANAS 2015 

METAMS 
 

Eil 

Nr. 

Tema Priemonė Data Atsakingas asmuo. 

Pastabos 

1. SVEIKATOS VEIKLOS METODINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMAS 

1.1. Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas, 

lytiškumo 

ugdymas. 

Teorinė-praktinė paskaita 

„Valgau sveikai ir augu 

sveikas“. 

2015-03 mėn. V. Stonienė,  

B. Žvinklienė 

 

Pasaulinės rankų higienos 

dienos paminėjimas. Akcija 

„Plauni rankas - saugai 

sveikatą“. 

 

2015-05 mėn. Klaipėdos miesto 

visuomenės  

sveikatos biuro 

vykdoma programa. 

Dalyvauja visi 

darželio vaikai 

išskyrus ankstyvojo 

amžiaus grupės 

vaikus. 

Teorinė-praktinė paskaita 

„Kad dantukai būtų sveiki“ 

2015-10 mėn. 

1.2. Vaikų sveikos 

mitybos įgūdžių 

formavimas. 

Papildyti  maisto 

technologines korteles. 

2015-09-01 V. Stonienė 

Stebėti vaikų  maitinimą 

pagal patvirtintą valgiaraštį. 

Nuolat  B. Ėvaltienė,  

V. Stonienė 

ES ir nacionalinio biudžeto 

lėšomis remiama programa 

,,Pienas vaikams“.  

2015-09-01  B. Ėvaltienė 

ES programa ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas 

švietimo įstaigose 2015 m.“ 

2015-09-01 B. Ėvaltienė  

1.3. Fizinio, psichinio 

ir seksualinio 

smurto prevencija. 

Tarptautinė socialinių 

įgūdžių ugdymo programa 

,,Zipio draugai“. 

2014-10-01   

2015-05-30 

2015-10-01   

2016-05-30 

B. Žvinklienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Tarptautinė Tolerancijos 

diena. 

2015-11mėn. B. Žvinklienė 

Organizuoti akciją, 

inicijuojamą VŠĮ „Vaikų 

linija“, „Savaitė be patyčių“. 

2015-03 mėn. B. Žvinklienė 

1.4. Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija. 

Užtikrinti  nelaimingų  

atsitikimų  registravimo 

tvarką darželyje. 

Nuolat 

 

VGK 

Teikti pasiūlymus lopšelio-  

darželio administracijai 

traumatizmo klausimais. 

Suteikti pirmąją pagalbą 

pavojingų traumų, nelaimingų 

atsitikimų ar apsinuodijimų  

atvejais. 

Nuolat 

 

 

 

V. Stonienė 
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  Piešinių paroda  ,,Eik  

šaligatviu mažiuk ir po ratais 

nepakliūk“.  

2015-10 mėn.  

2015-11 mėn. 

R. Bytautienė, E. 

Kvietkauskienė, B. 

Perkumienė 

1.5. Konsultacijos 

sveikatos 

išsaugojimo ir 

stiprinimo 

klausimais. 

Metodinės medžiagos 

sveikatos klausimais 

surinkimas ir susisteminimas. 

Pagal galimybes VGK 

Teikti individualias 

konsultacijas pedagogams, 

higienos, sveikos gyvensenos 

propagavimo ir kitais 

ugdymo programose 

numatytais klausimais, padėti 

pedagogams organizuoti  

tėvų susirinkimus sveikatos 

išsaugojimo ir stiprinimo 

klausimais.  

Pagal 

pageidavimą 

VGK 

2. UGDYMO APLINKOS IR SĄLYGŲ KŪRIMAS 

2.1. Ugdymo proceso 

organizavimo 

priežiūra, sveikatai 

saugios aplinkos 

sukūrimas. 

Lopšelio-darželio patalpų 

paruošimas naujiems mokslo 

metams, jų atitikimas teisės 

aktams. Patikrinimas ir 

aptarimas. Pasiūlymų 

teikimas bei trūkumų 

šalinimas. 

2015-08-22 B. Žvinklienė,  

V. Stonienė 

Stebėti lopšelio darželio 

patalpų ir aplinkos atikimą 

HN 75:2010 „Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir 

(ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“. 

Nuolat B. Ėvaltienė,  

V. Stonienė 

2.2. 

 

Kūno kultūros 

veiklas. 

Fizinio aktyvumo skatinimas 

vaikų  tarpe. 

Nuolat Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

Vaikų masinė futbolo 

vystymo programa  

,,Futboliukas“. 

2015-09 V. Balsevičienė 

Rytinė mankšta pagal 

grafiką. 

Nuolat Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

3. LNL PROFILAKTIKA 

3.1. Vaikų sveikatos 

duomenų 

kaupimas. 

Vaikų sveikatos pažymų  iš 

šeimos gydytojų surinkimas, 

susisteminimas. 

2015-09-01 V. Stonienė 

3.2. 

 

Siekti  padidinti 

informatyvumą 

apie alkoholio, 

narkotikų, tabako  

žalą. 

Programos ,,Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa“. Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. 
 

Pagal poreikį Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 
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3.3. Asmens sveikatos 

specialistų 

rekomendacijų 

apie vaikų 

sveikatos būklę 

įgyvendinimas. 

Vaikų susodinimas pagal ūgį 

ir regėjimo aštrumą. 

Rekomendacijos. 

Nuolat  

 

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

3.4. 

 

 

Pedagogų LNL 

prevencija. 

 

Konsultuoti, vesti  

individualius pokalbius 

pedagogams sveikos 

gyvensenos klausimais. 

Nuolat  

 

 

V. Stonienė 

 

3.5. Sveikatos įgūdžių 

ugdymas LNL 

prevencijoje. 

Dalyvauti su vaikais 

tarptautiniuose, 

respublikiniuose, miesto 

sveikatinimo projektuose, 

konkursuose: 

1.Veiksmo savaitė ,,Be 

patyčių 2015“. 

Pagal poreikį 

 

 

 

2015- 03-23,29 d.  

Auklėtojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės 

B. Žvinklienė,  

E. Kvietkauskienė, 

R. Bytautienė 

4. UŽKREČIAMŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ 

4.1. 

 

Priemonių 

organizavimas 

epidemijoms 

užkirsti. 

Vaikų patikrinimas dėl 

pedikuliozės. 

Bendradarbiavimas su tėvais, 

pedagogais. 

Pagal poreikį V. Stonienė 

Vaikų susirgusių infekciniais 

susirgimais išsiaiškinimas ir 

kontaktinių sekimas. 

Nuolat  V. Stonienė 

Gripo epidemijos metu 

užtikrinti priešepideminių 

priemonių vykdymo 

kontrolę. 

Gripo  epidemijos 

metu 

VGK 

5. SERGAMUMO ANALIZĖ 

5.1. 

 

Vaikų sveikatos ir 

sergamumo 

rodiklių analizė. 

Vaikų sergamumo analizė. Kartą metuose V. Stonienė 

Pateikti Visuomenės 

sveikatos biurui informaciją 

apie vaikų sveikatą pagal  

privalomas statistines 

formas. 

Pagal poreikį  V. Stonienė 

Veiklos planų ir ataskaitų 

teikimas visuomenės 

sveikatos biurui. 

Ketvirčiui  V. Stonienė 

6. PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS 

6.1. Kvalifikacijos 

kėlimas ir 

bendradarbiavimas 

su kitais 

specialistais. 

 

Dalyvauti kursuose, 

seminaruose, programose, 

kurios gerintų vaikų sveikatą. 

Bendradarbiauti su  

Visuomenės    sveikatos 

biuru,visuomenės sveikatos 

centru, Vaikų teisių tarnyba, 

pirminuose ambulatoriniuose 

Sveikatos centruose 

dirbančiais šeimos 

gydytojais. 

Nuolat Lopšelio-darželio 

bendruiomenė 
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Priedas Nr. 3 

 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“  
 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. 

 

TEORINĖS DISKUSIJOS   

1.1. Metodinės tarybos veiklos planas. 2015-01-03 B. Žvinklienė 

1.2. Ugdymosi priemonių poreikio aptarimas. 

Parengti reikalingų  ugdymo(si) priemonių 

sąrašą. 

2015-02 mėn. B. Žvinklienė 

 

1.3. Diskusija „Vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo reikšmė, rezultatų naudojimas, 

trukdžiai“. 

2015-04 mėn. 

2015-10 mėn. 

B. Žvinklienė 

2. METODINĖS TARYBOS POSĖDIS   

2.1. ,,Dėl kryptingo, sistemingo pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo plano parengimo“. 

2015-01-08 B. Žvinklienė 

3. ATVIROS VEIKLOS   

3.1. Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ir 

saviraiškos lavinimas per judesį „Mano namai“. 

2015-02-27 G. Vitkauskienė 

3.2. Smulkiosios motorikos lavinimas ir 

kvėpavimo pratimų taikymas ugdomojoje 

veikloje ,,Vabaliukai vabalai, juda, kruta 

tabalai“. 

2015-05-14 V. Sendravičiutė 

3.3. Pažinimo   kompetencijos plėtojimas, 

formuojant priešmokyklinio amžiaus vaikų 

matematinius vaizdinius. Atvira veikla: 

,,Pamokėlė  Nežiniukui“. 

2015-11-18 

 

E. Kvietkauskienė 
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Priedas Nr. 4  

 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 
 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2015 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. 1.1. Įstaigos bendruomenės pozytivaus 

požiūrio į veiklos kokybės įsivertinimą 

formavimas.  

  1.2.  Ugdymo proceso kokybę 

užtikrinančių dokumentų efektyvumas. 

   1.3. 2014 m. veiklos plano įgyvendinimo 

ataskaita 

1.4. 2015 metų veiklos plano aptarimas ir 

patvirtinimas. 

2015-01 mėn.  Direktorė B. Ėvaltienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui B. Žvinklienė  

2. 2.1. Pedagogo vertinimas ir įsivertinimas-

siekis ugdymo kokybei gerinti. 

 2.2. 2014-2015 m.m. vaikų ugdymo(si)  

rezultatų aptarimas. 

2.3. Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo 

rezultatų išvados ir veiklos tobulinimo 

galimybės. 

2015-05 mėn. 

 

Direktorė B. Ėvaltienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui B. Žvinklienė, 

auklėtoja Rita Falkienė 

3. 3.1. Ugdymo turini inovacijos, pokyčiai, jų 

taikymas ir analizė. 

3.2. Grupių  2015-2016 m.m. 

komplektavimas,  darbo krūvių 

paskirstymas. 

3.4. Mokslo metų veiklos prioritetų 

aptarimas. 

3.5. Ugdomosios aplinkos paruošimas 

naujiems mokslo metams. 

2015-08 mėn. Direktorė B. Ėvaltienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui B. Žvinklienė 

4. 4.1. Ugdymo proceso kokybė. Įstaigos 

veiklos plane numatytų priemonių 

įgyvendinimas. 

4.2. Pedagogų ir tėvų socialinės 

partnerystės galimybės vertinant vaikų 

pažangos pasiekimų pažangą. 

4.3. Finansinių išteklių, skirtų įstaigos 

išlaikymui panaudojimo tikslingumas 

2015-11 mėn. Direktorė B. Ėvaltienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui B. Žvinklienė,  

Auklėtojos: Virginija 

Mockuvienė, Danutė 

Terleckienė 

Direktorė B. Ėvaltienė 
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Priedas Nr. 5 

                                                                                                                                                                                                           

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

 
VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 2015 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Pasitarimai Kartą ketvirtyje R. Falkienė 

 

2. Kursai, seminarai veiklos įsivertinimo 

klausimais. 

Metų eigoje Pedagogai 

3. Pasirinktos srities veiklos rodiklių analizė, 

pagalbinių rodiklių ir iliustracijų analizė: 

1. Mokyklos kultūra:  

1.1.1. Vaikų kultūra. 

2. Vaiko ugdymas(si). 

2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės veiklos 

planavimas. 

3. Vaiko ugdymosi pasiekimai. 

3.1.1.Vaiko daromos pažangos vertinimo 

sistema. 

2015-01-16  

2015-12 

B. Žvinklienė 

Darbo grupė: 

R. Falkienė, 

V. Balsevičienė, 

G. Vitkauskienė 

 

4. Diskusija su pedagogais  dėl pagalbinio 

rodiklio 2.2.1. Ugdymo turinio ir kasdienės 

veiklos planavimas“. Iliustracijų pritaikymas 

įstaigos planavimo įsivertinimui (išsiaiškinti 

planavimo silpnąsias ir stipriąsias puses). 

Gautus rezultatus apibendrinti. 

2015- 03-25 B. Žvinklienė 

Darbo grupė: 

R. Falkienė, 

V. Balsevičienė, 

G. Vitkauskienė 

5. Įstaigos 2015 m. veiklos įsivertinimo grupės 

darbo rezultatai patalpinti įstaigos interneto 

puslapyje http://www.zilvitis.kretinga.lm.lt, 

pristatyti informaciniame stende, pedagogams 

(mokytojų tarybos  pasitarime). 

2015-01  

2015-12 

R. Falkienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.zilvitis.kretinga.lm.lt/
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Priedas Nr. 6                                                                                                                                                                                                                                                 

 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 
 

DARŽELIO TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. 

 

1.1. Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano  

2015 m. aptarimas. 

2015-01-30 

 

L. Kvajauskienė. 

B. Žvinklienė 

B. Ėvaltienė 1.2. Lopšelio-darželio finansiniai ištekliai ir 

tikslingas jų panaudojimas. 

1.3. Vadovų ataskaita už 2014 m. 

1.4. Įstaigos tarybos rinkimai. 

2. 2.1 Įstaigos veiklos įsivertinimo ataskaita pagal 

pagalbinius rodiklius. 

2015-05-29 B. Žvinklienė 

R.Falkienė 

 2.2. Įstaigos bendruomenės įtraukimas į 

saugios ir sveikos aplinkos kūrimą. Išteklių 

sutelkimas ir panaudojimas saugios aplinkos 

atnaujinimui. 

2.3. Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu. B. Ėvaltienė 

3. 3.1. 2015 m. Tarybos  veiklos plano ataskaita. 2015-11-29 B. Žvinklienė 

B. Ėvaltienė 
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Priedas Nr.7 
 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŽILVITIS“ 
 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2015 METAMS 
 

Eil.

Nr. 

Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

  PASITARIMAI 

1. 

  

Organizuoti VGK posėdžius.  1 kartą ketvirtyje 

arba pagal poreikį 

B. Žvinklienė 

 

2. VG komisijos pirmininko  2015 metų 

veiklos ataskaita 

2015-05 mėn. B. Žvinklienė 

                                                       PREVENCINĖ VEIKLA 

1.  Savaitė be patyčių. 2015-12  mėn. B. Žvinklienė 

2. Pravesti saugaus eismo išvykas į 

Kretingos policijos komisariatą. 

2015-09-10 B.Perkumienė,  

E. Kvietkauskienė,  

R. Bytautienė  

3.  „Eik šaligatviu mažiuk ir po ratais 

nepakliūk“ . 
2015-10 mėn.    

2015-11mėn. 

Auklėtojos, 

priešmokyklinių grupių 

pedagogės  

4. Akcijas tolerancijos dienai pažymėti  2015-11 mėn. B. Žvinklienė 

5. Organizuoti kino filmo „Policijos 

bičiulio Amsio patarimai“ skirto 

saugaus eismo prevencijai peržiūrą ir 

aptarimą. 

2015-09-15   

2015-09-31 

Vyresniųjų grupių 

auklėtojos, 

priešmokyklinio  

ugdymo pedagogės  

6.  Tęsti tarptautinės „Zipio draugai “ 

programos vykdymą (socialinių ir 

sunkumų įveikimo įgūdžių programa). 

2014-10-01  

2015-05-30 

2015-10-01  

2016-05-30 

B. Žvinklienė  

 

7.  

 

Tėvų susitikimas su Kretingos PPT 

(psichologu) ankstyvojo amžiaus 

vaikų adaptacijos klausimais. 

Pagal poreikį 

 

 

VGK 

 

 

8. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais vaiko gerovės klausimais. 

Per mokslo metus VGK nariai 

9. Vaikų sergamumo analizė. 

Profilaktinių priemonių plano 

pristatymas. 

Kartą metuose V. Stonienė 

10. Priemonės kalbos sutrikimų 

prevencijai. 

2015 m.  G. Kaubrienė 

 SPECIALUSIS UGDYMAS 

1.  Rekomendacijos tėvams ir 

pedagogams dėl darbo tęstinumo, 

šalinant vaikų kalbos ir komunikacijos 

sutrikimus. 

2015 m. G. Kaubrienė 

2. Sudaryti ir patvirtinti švietimo 

(logopedo) pagalbos gavėjų  sąrašus. 

2015-09-05 Direktorės pavaduotoja 

ugdymui B. Žvinklienė, 

logopedė G. Kaubrienė 
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Priedas Nr. 8 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽILVITIS“ 

 
PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2015 METAMS 

 

 Eil. 

Nr. 

Veikla Atsakingas Data 

1. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos kėlimo 

ir atitikties tikslinimas. 

B. Ėvaltienė Pagal ,,Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 2013-2017 

metų atestacijos 

programos“ planą. 

2. Skaityti, studijuoti „Žvirblio taką“, 

„Dialogą“ ir kitą pedagoginę spaudą bei 

literatūrą 

Pedagogai 

 

Nuolat 

3. Informacijos apie kvalifikacijos tobulinimo 

renginius, rajone, respublikoje, užsienyje 

skelbimas 

B. Žvinklienė Nuolat 

4. SEMINARAI 

Eil. 

Nr. 
Pavadinimas Pedagogai 

   IKIMOKYKLINIS UGDYMAS 

1. IKT taikymas ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme. 

R. Falkienė, K. Žvinklytė, E. Kvietkauskienė, 

B. Perkumienė, R. Bytautienė 

2. Ikimokyklinio amžiaus vaiko pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema: ką turi žinoti 

pedagogai ir tėvai (geroji „Vaikystės sodo“ 

patirtis). 

I. Plaščinskienė, K. Žvinklytė, A. Mickienė 

3. 

 

Judėjimo svarba ikimokyklinio amžiaus 

vaikui, praktiniai pastebėjimai. 

G. Vitkauskienė, V. Balsevičienė, V. 

Sendravičiutė, R. Falkienė, S. Putrienė,  

D. Terleckienė, V. Mockuvienė 

4. 

 

 

Pažintinių gebėjimų ugdymas 

ikimokykliniame ir mokykliniame 

amžiuje: dėmesio ugdymo strategijos, 

mąstymo įgūdžių tobulinimas. 

R. Falkienė,V. Sendravičiutė,B. Perkumienė, 

V. Balsevičienė, I. Morkūnienė, S. Purienė,  

D. Terleckienė, L. Kvajauskienė,  

L. Vasiliauskienė, V. Mockuvienė 

5. 

 

 Humanistinės pedagogikos pagrindai 

sumaniajam darželio auklėtojui: raktas į 

vaiko širdį. 

G. Vitkauskienė, I. Plaščinskienė,  

V. Budrikienė  

 Tėvų įtraukimas į ikimokyklinį ugdymą: 

kaip neišgąsdinti tėvų, o praturtinti jų 

auklėjimą savo profesionalumu? 

G. Vitkauskienė, K. Žvinklytė, A. Mickienė 

6. Meno terapija ikimokyklinio amžiaus 

vaikams. 

G. Vitkauskienė, V. Sendravičiutė,  

I. Morkūnienė, V. Ambrazaitienė,  

7. 

 

Kūrybiniai ir aktyvūs pedagogo darbo 

metodai su vaikais. 

S. Putrienė, ,D. Terleckienė, V. Sendravičiutė, 

R. Bytautienė, V. Ambrazaitienė, R. Falkienė 

8. Priešmokyklinio ugdymo aktualijos. R. Bytautienė, B. Perkumienė,  

E. Kvietkauskienė 

9. Ugdomojo proceso planavimas ir vaikų 

aktyvumo skatinimas (ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas). 

R. Bytautienė, B. Perkumienė,  

E. Kvietkauskienė, V. Mockuvienė,  

K. Žvinklytė, R. Falkienė 
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 ETNOKULTŪRA 

1. Tautosaka, liaudies tradicijos ir papročiai. V. Balsevičienė, D. Samalienė,  

L. Kvajauskienė, L. Vasiliauskienė,  

V. Mockuvienė 

2. 

 

Ciklas. Žiemos (pavasario, vasaros, 

rudens) laikotarpio kalendoriniai papročiai. 

Tradicijų analizė 

V. Balsevičienė, D. Samalienė,  

L. Kvajauskienė, L. Vasiliauskienė,  

V. Mockuvienė 

3. 

 

Etninių ir krikščioniškųjų papročių dermė 

lietuvių kultūroje. Kalendorinių švenčių 

ratas. 

V. Balsevičienė, D. Samalienė,  

L. Kvajauskienė, L. Vasiliauskienė,  

V. Mockuvienė 

 MUZIKA 

1. 

 

Inovacinės muzikinės kultūros ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje. 

D. Samalienė 

2. Muzikos pedagogo ikimokyklinėje 

įstaigoje mokymasis mokymosi visą 

gyvenimą kontekste. 

D. Samalienė 

3. Kūrybiškumo ugdymas muzikos 

pamokose. 

D. Samalienė 

4.  Simbolių reikšmė etnokultūroje. V. Balsevičienė, D. Samalienė,  

L. Kvajauskienė, L. Vasiliauskienė,  

V. Mockuvienė 

5. 2. Etninė kultūra ir dainuojamoji tradicija – 

vertingiausi asmenybės meninės 

saviraiškos būdai. 

D. Samalienė 

 DAILĖ 

1. Puošyba netradicinėmis priemonėmis. V. Balsevičienė 

 SPECIALUSIS UGDYMAS 

1. Specialiųjų poreikių vaikų integracija: 

kompleksinė parama mokiniams ir 

mokytojams. 

G. Kaubrienė, B. Žvinklienė 

 VADYBA 

1. Edukacinių aplinkų kūrimas Kretingos 

rajono ugdymo įstaigose. 

B. Žvinklienė 

3. Kaip įtakoti darbuotojų motyvaciją. B. Ėvaltienė, B. Žvinklienė 

 Organizacijos įvaizdžio formavimas. B. Ėvaltienė, B. Žvinklienė 

 KITI 

1. Darbo interaktyvia lenta pagrindai. Pagal galimybes visi pedagogai 

3. Švietimo įstaigų vadybos naujienos. B. Ėvaltienė, B. Žvinklienė 

4. Viešieji pirkimai: paprastai. V. Litvinienė 

5. 

 

 

Mokyklos funkcijos visuomenės kaitos 

kontekste (mokyklų ir švietimų skyrių 

vadovams). 

B. Ėvaltienė 

6. Išsivalyk ir apsaugok savo kompiuterį pats R. Stoncelytė 

7.  Dokumentų valdymo sistemų 

panaudojimas dokumentų laikymui ir 

tvarkymui elektroniniu būdu. 

R. Stoncelytė 

 

 

 

 


