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PATVIRTINTA 

Kretingos lopšelio-darželio 

,Žilvitis“ direktoriaus 2023 m. 

sausio 27 d. įsakymu Nr. V1-15 

 

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVITIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ (toliau – Lopšelis-darželis) veiklos planas 2023 

metams (toliau – Planas) parengtas atsižvelgus į 2021–2025 metų strateginį planą, patvirtintą 

Kretingos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V1-21 „Dėl 

2021–2025 metų Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ strateginio plano tvirtinimo“, rajono ir 

vietovės švietimo būklę, Lopšelio-darželio bendruomenės poreikius. Planas nustato metinius 

Lopšelio-darželio tikslus bei prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. 

2. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką ir atsižvelgus į pažangiausias mokslo ir 

visuomenės raidos tendencijas, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti Kretingos miesto vaikų ugdymosi poreikius, laiduoti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinį ugdymo kokybę, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus 

išteklius. 

3. Planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 m. nuostatoms, Kretingos 

rajono savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano, patvirtinto Kretingos rajono 

savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-339 „Dėl Kretingos rajono 

savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“, prioritetus, Kretingos rajono 

savivaldybės švietimo skyriaus įgyvendinamus siekius, pedagogų ir bendruomenės narių 

pasiūlymus, įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus. 

4. Planą įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, savivaldos institucijos, pedagoginiai 

ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai, jų 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

5. Lopšelio-darželio 2023 metų veiklos planą rengė Lopšelio-darželio direktoriaus 2022 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V1-66 „Dėl darbo grupės 2023 metų veiklos planui parengti sudarymo“ 

sudaryta darbo grupė. 

 

II. VIZIJA 

 

6. Darželis, kuriame visiems gera: sveikas, kūrybiškas vaikas, bendradarbiaujanti šeima, 

motyvuota bendruomenė. 

III. MISIJA 

 

7. Darželis, atviras pokyčiams, jungiantis bendruomenės narius vieningiems siekiams – 

vaikų kūrybinių gebėjimų atskleidimui, laisvo, emociškai stipraus, sveiko, savimi pasitikinčio ir 

laimingo vaiko ugdymui. 

IV. PRIORITETAI 

 

8. Prioritetai: 

8.1. vaikų ugdymo(si) proceso tobulinimas, taikant kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si); 

8.2. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, tenkinti individualius ugdymo(si) poreikius; 

8.3. personalo valdymo modernizavimas; 

8.4. materialinės bazės turtinimas ir atnaujinimas. 

 

V. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 
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9. Įgyvendinant 2022 metų veiklos planą, buvo siekiama 2021–2025 m. strateginių tikslų – 

užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą, sukurti sveiką, emocinį ir socialinį saugumą, 

šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką. 2022 metų Lopšelio-darželio 

prioritetinė veiklos sritis – kokybiškas ir inovatyvus ugdymas, siekiant vaikų socialinio emocinio 

saugumo ir personalo profesinio tobulėjimo. Metų tikslas ir uždaviniai buvo įgyvendinami per 

kryptingą, nuoseklų pedagogo, vaiko, pagalbos vaikui specialistų ir tėvų bendradarbiavimą, 

orientuotą į ugdytinių poreikių tenkinimą ir individualios pažangos siekimą. 

9.1. Siekiant įgyvendinti pirmąjį uždavinį – tobulinti ugdymo proceso organizavimą, 

siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, plėtojant patyriminio ugdymo ir IKT taikymą ugdymo 

procese – buvo gilinimąsi į vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikius, patyriminį ugdymą ir IKT 

taikymą ugdymo procese. Šiam uždaviniui įgyvendinti įsigyta priemonių už 6228 Eur: interaktyvus 

ekranas Smart.MX 65 (3100,00 Eur), 2 edukaciniai robotukai „Bee-bot“ (165 Eur), 2 šviesos lentos 

(206 Eur), 1 nešiojamas kompiuteris ir spausdintuvas, 5 planšetiniai kompiuteriai (1250 Eur). IKT 

priemonėmis praturtintos 2 grupės, kurias lanko vaikai iš Ukrainos. Įsigyta priemonių už 1524 Eur: 

projektorius, sieninis ekranas, šviesos lenta su priedais (skaičiai, geometrinės figūros). 

Taikytos pažangios informacinės ir komunikacinės technologijos, teikiant informaciją 

tėvams ir visuomenei apie įstaigos veiklą. 90 % tėvų laiku gavo informaciją apie vaikų ugdymą ir 

pasiekimus. Mokytojai naudojo platformų Padlet, Facebook, Messenger įrankius, kurių pagalba 13 

Lopšelio-darželio grupių tėvams buvo teikiama informacija. Buvo pildomas elektroninis dienynas 

,,Mūsų darželis“. Pedagogai tobulino savo kompetencijas IKT (skaitmeninio raštingumo) srityje 

(160 Eur). Įrengtos 3 patyriminiam ugdymui organizuoti skirtos edukacinės erdvės: aktyvusis 

koridorius (676,00 Eur), lauko sodas papildytas naujais vaismedžių ir vaiskrūmių sodinukais, 

lesyklėle paukšteliams. Organizuoti patyriminiai vaikų edukaciniai užsiėmimai kitose erdvėse: 

Mosėdžio akmenų muziejuje ,,Akmenų istorija“, Palangos gintaro muziejuje ,,Gintaras ir jo 

savybės“, Palangoje ,,Eskperimentų – iliuzijų namas“, Kretingos muziejuje ,,Mano gimtasis 

kraštas“. Dalintasi pozityviąja darbo patirtimi Jonavos lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ konferencijoje 

,,Lauko pedagogika“, 6 pedagogės pristatė savo patirtis respublikinėje Varėnos lopšelio-darželio 

praktinėje konferencijoje ,,Darželis vaiko akimis“. 

Pradėta įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo turinio kaita, dirbant pagal atnaujintą Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo programą 2 priešmokyklinio ugdymo grupėse ir jungtinėje (3-6 m.) 

grupėje. Internetinė svetainė pasipildė nauja meniu informacine skiltimi – Priešmokyklinio ugdymo 

programos atnaujinimas. 

Ikimokyklinio ugdymo programa buvo vykdoma 11 grupių. Ugdymo turinys papildytas 

rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“. Dalyvauta 

Nacionalinės švietimo agentūros skaitmeninio ugdymo koordinatorių susitikimuose, siekiant 

padidinti skaitmeninių mokymo priemonių žinomumą ir jų naudojimą. Paskirtas atsakingas asmuo 

už informacijos gavimą ir perdavimą. 

Informacija apie įstaigos veiklą nuolat atnaujinama internetinėje svetainėje 

https://www.kretingoszilvitis.lt/ 

9.2. Siekiant įgyvendinti antrąjį uždavinį – kurti saugią, sveiką, emociškai palankią, 

bendradarbiavimu grįstą ugdymo(si) ir darbo aplinką – buvo atsižvelgta į strateginio plano tikslus, 

atliekant anketinę apklausą giluminiam įstaigos veiklos įsivertinimui. Pasirinktas rodiklis 1.31. 

Mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė. Gauti duomenys: įstaigos 

darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė 87 proc. darbuotojų įvertino – gerai, 53,4 proc. 

tėvų įvertino – gerai. Kad reikia tobulinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp mokytojų ir 

specialistų bei tėvų atsakė 97,5 proc., darbuotojų ir tėvų – 69 proc. 

90 % vaikų turėjo galimybę dalyvauti bent vienoje socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo 

programoje. Į ugdymo procesą sėkmingai buvo integruojamos prevencinės programos: prevencinė 

alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo programa, tarptautinė ankstyvosios 

prevencijos ir socialinio ugdymo programa „Zipio draugai“, ,,Kimochis“, priešmokyklinio ugdymo 

grupių ugdytiniams – socialinio ir emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“. Buvo tęsiamas 

ilgalaikis projektas ,,Žaidimai moko“. Kiekvieną mėnesį organizuotos sveikatinimo veiklos 

grupėse: ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose projektuose „Sveikatiada“, „Futboliukas“. Buvo 

https://www.kretingoszilvitis.lt/
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vykdomas šviečiamasis prevencinis darbas sveikatingumo tematika įstaigos bendruomenei. 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė vykdė edukacines veiklas ir šviečiamąjį darbą ligų 

profilaktikai, sveikatos saugojimo, higienos įgūdžių formavimo klausimais. Sėkmingai įvykdytas 

vaikų sveikatos priežiūros ir sveikatinimo vykdymo planas 2022 metams. 

Įvyko bendri renginiai su tėvais. Organizuotos bendros parodos: respublikinė foto 

nuotraukų paroda „Čia aš gyvenu“, parodos „Žilvitis margučiais pražydo“, ,,Moliūgų paradas“, 

„Kamštelių vajus“, „Eglučių alėja“, „Angelų alėja“, kūrybinių darbų bei jų nuotraukų paroda 

„Kalėdinių namukų miestelis“. 

Kretingos rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės pagalbos skyriaus (toliau – 

PPPS) specialistai naujai atvykusių į įstaigą vaikų tėvams organizavo paskaitą apie vaikų adaptaciją 

darželyje. Atlikta anketinė tėvų, mokytojų, vaikų priežiūros darbuotojų apklausa ,,Adaptacija 

darželyje“. Išvados buvo panaudotos organizuojant naujų vaikų priėmimą 2023 m. Tėvai aktyviai 

dalyvavo ir tęsė mokymus PPPS vaikų-tėvų grupės ,,Laikas kartu“ susitikimuose. Įvyko 12 bendrų 

renginių ir mokymų mokytojams ir tėvams, individualiai teiktos 139 konsultacijos mokytojams, 

tėvams. 

Buvo tęsiami ir toliau plėtojami pastovūs ir tvirti įstaigos ryšiai su ikimokyklinio, bendrojo 

ir neformaliojo ugdymo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis. Dalytasi gerąja darbo 

patirtimi konferencijoje ,,Lauko pedagogika ikimokyklinėje įstaigoje“, kurią organizavo 

ikimokyklinių įstaigų ,,Žilvitis“ asociacija. Bendradarbiauta su Kretingos ikimokyklinėmis 

įstaigomis, Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Dobiliukas“. Su Plungės lopšeliu-darželiu ,,Nykštukas“ 

organizuota gerosios patirties metodinė diena „Terapinių kamuolių poveikis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pusiausvyrai ir laikysenai“. 70 proc. Lopšelio-darželio vaikų 

dalyvavo prevenciniame projekte „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“. Projektas buvo vykdomas 

6 Lopšelio-darželio grupėse. 2022 m. Lopšelis-darželis dar kartą tapo akredituota įstaiga, galinčia 

vykdyti savanorystės veiklą dar 3 metus (pasirašyta sutartis su verslo ir lyderystės akademijos 

savanoriškos veiklos organizacija ,,In corporate“). Už gerosios patirties veiklą bei atvirumą 

europinėje bendradarbiavimo veikloje įstaigai suteiktas eTwinning kokybės ženklelis. Organizuoti 

renginiai valstybinių švenčių paminėjimui, iniciatyvūs darbuotojai skatinti padėkos raštais, 

sveikinimais įvairių švenčių, jubiliejų proga. 

Organizuojant ir vykdant ugdymo procesą ir projektinę veiklą, vyravo glaudūs dalykiniai 

ryšiai ir su kitomis savivaldybės teisėtvarkos institucijomis, vaikų teisių apsaugos skyriumi, 

savivaldybės administracija, bendrojo ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis. 

Tęstas bendradarbiavimas su Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos pradinio ugdymo 

mokytojais (priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių apsilankymas mokykloje, vaikų brandumo 

mokyklai aptarimas, pradinio ugdymo mokytojų susitikimai su būsimųjų pradinukų tėvais). 

Vykdytos bendros veiklos su Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešąja 

biblioteka. Pagal atskirus veiklos planus tęstas bendradarbiavimas su Kretingos ir Palangos 

muziejais. Tęstas bendradarbiavimas su Klaipėdos lopšeliu-darželiu ,,Dobiliukas“ pagal 

bendradarbiavimo sutartį. 

Įstaigoje veikiančios savivaldos institucijos iniciavo organizacijos kaitos procesus, telkė 

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

mokytojų ir 5 metodinės tarybos posėdžiai, Lopšelio-darželio tarybos – 4 posėdžiai. Įstaigoje 

atliktas vidaus įsivertinimas tema ,,Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenės 

bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ pagal 6.2. rodiklį. Veiklos įsivertinimo rezultatai buvo 

panaudoti pažangiems įstaigos kultūros pokyčiams ir prioritetams numatyti rengiant 2023 metų 

įstaigos veiklos planą. 

9.3. Siekiant įgyvendinti trečiąjį uždavinį – formuoti veiklią, atsakingą ir besimokančią 

bendruomenę – 2022 m. pasirinktas prioritetas kompetencijų, susijusių su ugdymo turiniu ir jo 

kaita, kėlimu: vaikų kalbinis ugdymas, socialinių emocinių ir vaiko pažangos pasiekimų vertinimas. 

Vyko įvairūs mokymai tėvams, diskusijos mokytojams, mokytojų padėjėjams, darbuotojams. 

2022 m. Lopšelyje-darželyje pradėjo dirbti 2 jauni specialistai. Jų darbą koordinavo ir 

jiems pagalbą teikė kvalifikuoti, turintys nemažą darbo patirtį įstaigos mokytojai. 2 mokytojai 

metodininkai mentorystės pagrindais teikė pagalbą kolegoms, teikdami praktinę bei metodinę 
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pagalbą, 4 mokytojai buvo paskirti praktikos vadovais KU ir Klaipėdos kolegijos studentams, kurie 

atliko praktiką mūsų įstaigoje. 

Organizuotos 2 atviros metodinės gerosios patirties rajono mokytojams veiklos. 2 

mokytojai apie patyriminio ugdymo galimybes dalijosi nuotolinėje respublikinėje metodinėje-

praktinėje konferencijoje ,,Šiandienos iššūkiai darželyje“. Skatinant mokytojų bendradarbiavimą, 

sukurtas įstaigos metodinių priemonių bankas, metodinė medžiaga talpinta Google diske. 

Mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų išklausytų kursų tematika įvairi: smurto 

prevencija, IKT, STEAM priemonių panaudojimas ugdymo procese, specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymas, vaikų kalbinis ugdymas, psichologinis, emocinis vaikų ugdymas, struktūruoto ugdymo 

pritaikymas vaikams, nuotolinio mokymo organizavimas, streso valdymas ir kt. Lopšelio-darželio 

mokytojai planingai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose. 2022 m. mokytojai ir 

pagalbos vaikui specialistai kėlė kvalifikaciją 456 dienas, vidutiniškai 1 mokytojui teko 19,8 dienos, 

mokytojų padėjėjams – 49 dienos, vadovui – 58 dienas, 1 mokytojas studijavo KU magistratūros 

švietimo vadybą, 2 mokytojos dalyvavo mokymuose „Mokytojas – mokytojui“. 2 mokytojai buvo 

deleguoti kitų įstaigų mokytojų pedagoginei veiklai vertinti. Mokytojams buvo sudaryta galimybė 

klausytis nuotolinių mokymų. Penkti metai, kai naudojomės nuotolinio mokymo(si) platforma 

pedagogas.lt (3 akredituotos ilgalaikės programos ir 81 trumpalaikė akredituota programa). 100 

proc. mokytojų dalyvavo ilgalaikėje ,,Besimokančių darželių tinklas“ programoje. Išklausyti 72 

valandų kvalifikacijos kursai, skirti ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo mokytojams 

ir pagalbos vaikui specialistams. Individualiai mokytojai kvalifikaciją kėlė pagal poreikį Kretingos 

švietimo centro ir Respublikiniuose renginiuose. 2022 m. aukštesnei kvalifikacinei kategorijai 

atestavosi 4 mokytojai. Parengta ir dalinai įgyvendinta įstaigos ilgalaikė 40 val. kvalifikacijos 

kėlimo programa ,,Ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas atliepiant vaiko poreikius“. Mokytojų ir 

pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos kėlimui panaudota 1583,00 Eur. Ūkio dalies vedėja 

dalyvavo 4 seminaruose apie viešųjų pirkimų, civilinės, priešgaisrinės ir darbų saugos mokymuose 

(278 Eur), vyriausioji buhalterė buhalterinės apskaitos seminaruose (400 Eur). Vaikų priežiūros ir 

virtuvės darbuotojos, pastatų priežiūros darbuotojas išklausė kvalifikacijos kursų už 152 Eur. Įgytos 

žinios buvo taikomos Lopšelio-darželio veiklai tobulinti, ugdymo(si) procesui valdyti, ugdymo 

turinio vadybai, edukacinių aplinkų kūrimui ir tobulinimui, vaikų saugumo ir lygių galimybių 

užtikrinimui, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimui ir švietimui. Gerinant mokytojų žinias ir 

gebėjimus, mokytojai įsvertino savo kompetencijas ir kvalifikaciją pasibaigus mokslo metams atlikę 

savianalizę pagal Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos 

nuostatų priedą Nr. 4. 

9.4. Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – užtikrinti tinkamas sąlygas ugdymo proceso 

organizavimui, kuriant sveiką ir saugią edukacinę aplinką – buvo atnaujintos ugdymo vidaus ir 

lauko edukacinės erdvės, organizuotos veiklos, dalyvauta projektuose, renginiuose. 

Įstaigoje buvo atliktas kapitalinis remontas dviejuose grupėse pagal projektą „Mokslo 

paskirties pastato dalies Kretinga, F. Janušio g. 14, kapitalinio remonto projektas Nr. 20-022-NDP“. 

Praturtintos lauko ir vidaus erdvės. Už 3388,00 Eur įsigytos ugdymo priemonės išmaniajam 

koridoriui įrengti, 2620 Eur – žaislų ir ugdymo priemonių grupių erdvėms papildyti. Tęsiant 

prevencinį projektą „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“ 2 grupėms nupirkti terapiniai kamuoliai 

už 430,00 Eur, atnaujintas direktorės kabinetas, vyriausiosios buhalterės ir visuomenės priežiūros 

specialistės kabinetai – įsigytos žaliuzės už 1048,00 Eur, atnaujintos 2 laiptinės, vaikų žaidimo 

aikštelė praturtinta nauja vaikų supyne už 1331,00 Eur, pagaminta įstaigos vėliava, lauko erdvės 

praturtintos lauko krepšiniu (650 Eur), lauko skėčiais (149 Eur), naujais vaiskrūmių sodinukais, 

pasodinti 4 šermukšnių medeliai prie lauko žaidimų aikštelių. 

Įsteigtas dar 1 mokytojo padėjėjo etatas. Psichologo ir socialinio darbuotojo paslaugos 

sustiprino ankstyvąją diagnostiką ir intervenciją įstaigą lankančių ugdytinių tarpe, stiprinamos 

bendruomenės kompetencijos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų atžvilgiu (mokymai 

mokytojo padėjėjams, mokytojams ir vaikų priežiūros darbuotojoms). Organizuoti 7 vaiko gerovės 

komisijos posėdžiai, aktyviai bendrauta su PPPS specialistais, nustatant ugdytinių specialiuosius 

ugdymo(si) poreikius. Tėvams teiktos logopedų, psichologo konsultacijos. Logopedo pagalbą gavo 

90 vaikų (prilyginta 96 vaikams). Teiktos individualios ir grupinės konsultacijos tėvams, kurių 
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vaikai nelanko logopedo užsiėmimų. Organizuota paskaita-diskusija tėvams ,,Kaip prakalbinti 

vaiką?“, tęsiamas mini projektas ,,Dalinuosi knyga su draugais“, kurio tikslas – ieškoti naujų būdų, 

formų holistiniam vaikų ugdymui, vaikų kalbos ir visuminiam lavėjimui. Vyresniųjų grupių vaikai 

dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“, ,,Tolerancijos savaitė“. Tęstas respublikinis projektas 

,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus“, 2022 metų projektas ,,Futboliukas“, vykdytas 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupėse. Aktyviai ir toliau dalyvauta projekte – ,,Sveikatiada“, kuris suteikė vaikams žinių 

ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Vyko papildomi (mokami) užsiėmimai 

vaikams: ,,Sportiniai šokiai“, ,,Futboliukas“, ,,Robotika“. 

Tęstas prevencinis projektas „Žaiskime ir stiprėkime su kamuoliais“, skirtas netaisyklingos 

vaikų laikysenos korekcijai. Projektas vykdytas 8 Lopšelio-darželio grupėse. Atliktas tyrimas vaikų 

„Gimnastikos kamuolių įtaka vaikų taisyklingai laikysenai“ (tyrimas leido realiai įvertinti sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo būklę ir pasirinkti efektyvius būdus gerinant ir stiprinant prevenciškai vaikų 

sveikatą). Visi ugdytiniai ir darbuotojai yra apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų (486,00 Eur). 

Įstaiga dalyvavo ES lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. 

100 proc. įstaigos darbuotojų instruktuoti darbo, civilinės, priešgaisrinės saugos 

klausimais. Įstaigoje atlikta kasmetinė vidaus ir lauko įrengimų patikra, atliktas darbo vietų 

profesinės rizikos vertinimas. 

 

VI. SSGG (STIPRYBĖS, SILPNYBĖS, GALIMYBĖS, GRĖSMĖS) 

ANALIZĖS SUVESTINĖ 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Įstaiga yra atvira visuomenei: 

bendradarbiaujama su vietos bendruomene, 

miesto švietimo įstaigomis, socialiniais 

partneriais. 

2. Kūrybiškas ir sėkmingas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų ir individualių 

projektų įgyvendinimas. 

3. Kuriama švietimo pagalbos vaikui ir šeimai 

sistema. 2 logopedai, 3 mokytojo padėjėjai, 

psichologo ir socialinio pedagogo pagalba. 

4. Atnaujinamos edukacinės erdvės vaikų veiklai, 

poilsiui, saviraiškai. 

5. Dirba kvalifikuoti pedagogai, turintys tinkamą 

išsilavinimą. 

6. Sudaromos sąlygos papildomai neformaliai 

vaikų veiklai. 

7. Suformuotas teigiamas ir išskirtinis įstaigos 

įvaizdis. 

8. Vystoma mentorystė ir kolegialus mokymasis. 

9. Lopšelio-darželio vaikams teikiamas sveikatai 

palankus maitinimas. 

10 Įstaiga akredituota savanorystės programoje: 

veiklą vykdė 2 savanoriai 

1. Ne visi bendruomenės nariai pozityviai 

priima pokyčius ir pasiruošę kaitai. 

2. Nepakankama bendruomenės narių dalis yra 

iniciatyvi ir aktyvi sprendžiant svarbius įstaigos 

veiklos klausimus bei dalyvauja įstaigos 

veikloje. 

3. Nepakankamas pedagogų dalyvavimas 

įstaigos strategijos, įsivertinimo, metinės 

veiklos programų rengime. 

4. Pedagogai nepakankamai pasirengę vaikų 

patyriminiam ugdymu(si) kasdienėje veikloje. 

5. Ne visi pedagogai turi žinių ir įgūdžių dirbti 

su šiuolaikinėmis, inovatyviomis mokymo 

priemonėmis. 

6. Tobulintina įstaigos savivaldos sistema. 

7. Neaktyvi pedagogų ir tėvų veiklos dermė, 

skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. 

8. Reikalinga pastato išorės renovacija ir 

šildymo sistemos rekonstrukcija. 

9. Specialiojo pedagogo pagalbos trūkumas (šio 

etato Lopšelyje-darželyje nėra) 

Galimybės Grėsmės 

1. Naujos technologijos (internetinė svetainė, 

elektroninis dienynas „Mūsų darželis“, pedagogų, 

mokinių registro sistema, centralizuota vaikų 

priėmimo sistema) padeda tikslingai sisteminti 

informaciją, pristatyti įstaigą, šviesti visuomenę, 

1. Daugėjant specialiųjų poreikių vaikų 

skaičiui, trūksta kvalifikuotų specialistų 

(logopedų, spec. pedagogų, psichologų). 

2. Didėja ugdytinių skaičius iš rizikos ir atvejo 

vadybos šeimų. 
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VII. 2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 

 

10. Strateginiai 2021–2025 metų veiklos tikslai: 

10.1. Užtikrinti kokybišką ir inovatyvų ugdymą. Sukurti sveiką, emocinį ir socialinį 

saugumą, šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką. 

11. Prioritetai 2023 metams: 

11.1. patyrimu grįstas, inovatyvus ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

11.2. saugios, sveikos, emociškai palankios, bendradarbiavimu grįstos ugdymo(si) ir darbo 

aplinkos kūrimas; 

11.3. tradicijų puoselėjimas ieškant būdų ir metodų, kaip patraukliai perduoti lietuvių 

etninės kultūros vertybes; 

11.4. personalo profesinis tobulėjimas. 

 

VIII. 2023 METŲ TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

12. TIKSLAS – siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybės, pažangos 

diegiant ugdymo turinio naujoves, siekiant kiekvieno vaiko ūgties. 

13. UŽDAVINIAI: 

13.1. Tobulinti ugdymo kokybę, dirbant pagal atnaujintą PU programą, integruotai taikant 

ikimokyklinio ugdymo inovacijas. 

13.2. Pritaikyti ugdymo aplinkas ir priemones įvairių ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams, kurti sveiką, emociškai palankią aplinką. 

13.3. Formuoti bendradarbiaujančią, veiklią, atsakingą ir besimokančią bendruomenę. 

 

IX. 2023 METŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

 

Tikslas: Siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) kokybės, pažangos 

diegiant ugdymo turinio naujoves, siekiant kiekvieno vaiko ūgties 

1 uždavinys Tobulinti ugdymo(si) kokybę, dirbant pagal atnaujintą PU programą, 

integruotai taikant ikimokyklinio ugdymo inovacijas 

Priemonės Vykdymo 

data 

Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšos 

1.1. Mokytojų 

mokymai, 

konsultacijos, 

kvalifikacijos kėlimas 

2023 m. 100 % priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų dalyvauja 

rajono priešmokyklinio ugdymo 

metodinės grupės veikloje, 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

priešmokyklini

o, meninio 

Mokymo 

lėšos 

taupyti laiko išteklius. 

2. Tėvų 1,2 proc., GPM ir rėmėjų paramos 

lėšomis Lopšelis-darželis gali turtinti materialinę 

bazę. 

3. Sudaryti pedagoginei bendruomenei galimybes 

nuolat kelti kvalifikaciją. 

4. Dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose 

projektuose ir programose. Plėtoti partnerystės ir 

savanorystės su tėvais veiklos programą. 

5. Inovatyvaus ugdymo turinio diegimas, 

išnaudojant įstaigos lauko edukacines aplinkas bei 

artimiausius objektus už įstaigos ribų. 

6. Tobulinti įstaigos veiklos priežiūrą, taikant 

vidaus audito, stebėsenos metodiką, analizuojant 

ir įsivertinant pokyčius 

3. Blogėjanti pastatų būklė ir lėti renovacijos 

tempai vis labiau neatitinka augančių ES 

normų. 

4. Trūksta kompetencijų rengiant tarptautinius 

projektus, siekiant pritraukti ES finansavimą 
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dirbant pagal 

atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo programą 

įstaigos metodinės grupės 

susirinkimuose, ieško bendrų 

sprendimų, kaip kokybiškai 

įgyvendinti priešmokyklinio 

ugdymo programą. 90% 

mokytojų dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose, projektinėje ir 

edukacinėje veikloje 

ugdymo 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos vaikui 

specialistai 

1.2. Informacijos 

sklaida internetinėje 

svetainėje 

,,Priešmokyklinis 

ugdymas“ 

2023 m. Internetinėje svetainėje sukurta 

skiltis ,,Priešmokyklinis 

ugdymas“, kuri suteikia 

informacijos tėvams ir 

bendruomenei apie 

priešmokyklinio ugdymo 

aktualijas 

B. Žvinklienė, 

L. Narmontienė 

Intelektu- 

alinės 

lėšos 

1.3. Metodinių 

priemonių – 

rekomendacijų 

„Patirčių erdvės“ ir 

,,Žaismė ir atradimai“ 

panaudojimas ugdymo 

procese 

2023 m. Padeda mokytojui organizuoti 

įdomias, prasmingas, tikslingas, 

šiuolaikiškas, į vaiką 

orientuotas veiklas, sistemingai 

ir nuosekliai priartinant 

ikimokyklinio ugdymo vaikų 

ugdymo turinį  prie 

priešmokyklinio ugdymo 

turinio 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklini

o ir meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Mokymo 

lėšos 

1.4. Inovatyvių 

ugdymo(si) metodų 

integravimas į veiklas: 

STEAM, patirtinis 

ugdymas, 

skaitmeninės 

technologijos, veiklos 

netradicinėje aplinkoje 

2023 m. 1.4.1.Ne mažiau 30% proc. 

pedagogų dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose apie STEAM 

elementų diegimą. 

1.4.2. 4-ose ikimokyklinio 

ugdymo grupėse mokytojai 

organizuoja STEAM veiklas. 

1.4.3. 30% ugdymo veiklų 

vyksta netradicinėse erdvėse, 

įstaigos lauko klasėje. 

1.4.4. 60% pedagogų integruoja 

skaitmenines technologijas į 

ugdymo procesą 2 kartus per 

savaitę (SMART lentą, 

planšetes, interaktyvias grindis, 

edukacinius robotukus ,,Bee-

bot“) 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

priešmokyklini

o, 

ikimokyklinio 

ir meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Mokymo 

lėšos, 

 

Intelektu-

alinės 

lėšos 

1.5. Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

veiklos dokumentų 

analizė ir atnaujinimas 

2023 m. 100% parengtas 

priešmokyklinio ugdymo 

tvarkos aprašas, vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašas 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

priešmokyklini

o ugdymo 

mokytojai 

Intelektu-

alinės 

lėšos 
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1.6. Metodinės dienos 

organizavimas – 

patirties sklaida 

įstaigoje „Inovacijomis 

grįstas ugdymas“ 

2023 m. Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų patirtys, įgyvendinant 

priešmokyklinio ugdymo 

programą 

I. Kutelienė, 

B.Ž vinklienė 

priešmokyklini

o ugdymo 

mokytojai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Intelektu 

alinės ir 

mokymo 

lėšos 

2 uždavinys  Pritaikyti ugdymo aplinkas ir priemones įvairių ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams, kurti sveiką, emociškai palankią aplinką 

Priemonės Vykdymo 

data 

Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšos 

2.1. Ugdymo turinio 

planavimas ir 

organizavimas SUP 

turintiems vaikams, 

siekiant ugdymo 

kokybės 

2023 m. 2.1.1. 80% įvertintos įstaigos 

galimybės įgyvendinant 

įtraukųjį ugdymą: parengtas 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų ugdymo tvarkos aprašas, 

švietimo pagalbos specialistų 

ataskaitos, VGK ataskaita. 

2.1.2. 100 % pritaikyta grupių 

aplinka SUP vaikų ugdymui. 

2.1.3. Įsigytos specializuotos 

ugdymo priemonės, įrengta 1 

edukacinė aplinka 

I. Kutelienė, 

VGK 

Intelek-

tualinės 

lėšos ir 

mokymo 

lėšos 

2.2. Logopedo, 

mokytojo padėjėjo, 

specialiojo pedagogo, 

psichologo pagalbos 

teikimas 

2023 m. 80% vaikų gauna reikiamą 

švietimo specialistų pagalbą 

I. Kutelienė, 

VGK 

Mokymo 

lėšos 

2.3. Tęstinis projektas 

„Terapinis kamuolių 

poveikis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdyme“ 

2023 m. 80% ugdytinių dalyvauja 

projekte panaudojant terapinius 

kamuolius fizinio lavinimo 

veiklose, atliekant 

netaisyklingos vaikų 

laikysenos korekciją 

Grupių 

mokytojos, 

VSPS  

Intelektu- 

alinės 

lėšos 

2.4. Aplinkos 

modernizavimas, 

kuriant saugią, 

patrauklią ugdymosi 

aplinką 

2023 m. 2.4.1. III ketv. 50% įrengta 

lauko klasė. 

2.4.2. II ketv. įsigyta 2 

ugdymosi priemonės 

specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikams. 

2.4.3.Lauko asfaltuotų dangų 

dekoravimas žaidimais: 

,,Labirintai“, ,,Klasės“, 

,,Sraigė“, ,,Gyvatė“, 

,,Laikrodis“ ir kt. 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

V. Litvinienė 

Mokymo 

ir 

biudžeto 

lėšos 
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2.5. Prevencinių, 

sveikatos ir socialinio 

emocinio ugdymo 

programų integravimas 

į ugdymo procesą. 

Metinio veiklos plano 

priedas Nr. 2 

2023 m. 100% visi Lopšelio-darželio 

darbuotojai įgis reikiamų 

kompetencijų laiku atpažinti 

netinkamas veikas ir elgesį:  

sustiprės bendruomenės 

suvokimas ir įgūdžiai apie 

sveikatą žalojančias 

medžiagas, emocijų valdymą, 

pozityvių santykių kūrimą, 

gebėjimą ieškoti tinkamų 

problemų sprendimo būdų 

VGK, grupių 

mokytojos, 

įstaigos 

darbuotojai 

Intelek-

tualinės 

ir 

mokymo 

lėšos 

3 uždavinys  Formuoti bendradarbiaujančią, veiklią, atsakingą ir besimokančią 

bendruomenę 

Priemonės Vykdymo 

data 

Laukiamas rezultatas Atsakingi, 

vykdytojai 

Lėšos 

3.1. Kvalifikacijos 

tobulinimas pagal 

įstaigos ir asmeninius 

prioritetus. Metinio 

veiklos plano priedas 

Nr. 8 

2023 m. 100% sudarytos sąlygos 

kiekvienam įstaigos darbuotojui 

kelti kvalifikaciją 

Įstaigos 

vadovai, 

mokytojai 

Mokymo 

lėšos 

3.2. Studentų 

pedagoginė praktika, 

savanorystės veikla 

2023 m. Sudarytos 2 sutartys su  

studentais, savanoriais 

pedagoginei veiklai įstaigoje 

(studentai ir savanoriai 

praturtins vaikų veiklas savo 

kūrybinėmis idėjomis) atlikti 

Įstaigos 

vadovai, 

mokytojai 

Intelektu-

alinės 

lėšos 

3.3. Atvirų durų diena 

tėvams ,,Darželis 

kviečia“ 

2023 m. 100 % suorganizuota atvirų 

durų diena bendruomenei, 

siekiant tėvus supažindinti su 

ugdymo įstaigos veiklos 

kasdienybe, edukacinėmis 

erdvėmis, darbuotojais 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

 

3.4. Darbo patirties 

sklaida ,,Kolegė – 

kolegei“, skatinant 

pedagoginę lyderystę 

2023 m. 60% pedagogų bei pagalbos 

mokytojui specialistų dalinasi 

patirtimi su kitų įstaigų 

pedagogais: 40% – imasi 

iniciatyvos bendradarbiaudami 

su kolegomis. 50% mokytojų 

veda atviras veiklas ir 

organizuoja projektinę veiklą, 

edukacines išvykas 

Įstaigos 

vadovai, 

mokytojai, 

švietimo 

pagalbos 

specialistai 

Mokymo 

ir intelek-

tualinės 

lėšos 
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3.5. Dalyvavimas  

tarptautiniuose 

eTwinning projektuose 

2023 m. 3.5.1. Plėtojamas mokymasis 

partnerystėje, skatinamas 

iniciatyvumas tęsiant 

dalyvavimą projekte ,,Pasakyk 

pasauliui labas“ („Say hello to 

the world“). 

3.5.2. 40% mokytojų aktyviai 

dalyvauja projektinėje 

veikloje, semiasi ir dalijasi 

patirtimi, mokosi vieni iš kitų 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

Mokymo 

lėšos ir 

intelek-

tualinės 

lėšos 

3.6. Bendruomenės 

įtraukimas ir 

įsitraukimas į projektų, 

renginių ir švenčių 

kūrimą bei 

įgyvendinimą. 

Pagal metinio veiklos 

plano X dalį 

2023 m. 70 % įstaigos tėvų įsitraukia į 

Lopšelio-darželio veiklą: 

akcijas, parodas, šventes, 

projektus 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

Mokymo 

lėšos ir 

intelek-

tualinės 

lėšos 

3.7. Skatinti 

bendruomenės 

lyderystę, kuriant 

socialinius ryšius, 

dalinantis patirtimi su 

rajono, respublikos 

pedagogų 

bendruomene 

2023 m. IV ketv. pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su 

socialiniais partneriais ir 

inicijuota rajoninė konferencija 

tėvams ,,Darželis ir šeima: 

iššūkiai, lūkesčiai, kasdienybė“ 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

Mokymo 

lėšos ir 

intelek-

tualinės 

lėšos 

 

X. 2023 METŲ LOPŠELIO-DARŽELIO RENGINIŲ PLANAS 

 

Tikslas: skatinti vaikų saviraišką, taikyti patrauklius integruotos etnokultūrinės veiklos 

metodus, būdus ir priemones. 

Uždaviniai: 
1. Leisti vaikams pasijausti tikrais švenčių dalyviais. 

2. Sudaryti sąlygas vaikų kūrybinei saviraiškai. 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

data, 

terminas 

Atsiskaitymo forma, 

dalyviai 

ŠVENTĖS 

1. ,,Trys karaliai ir mes“ D. Samalienė, 

K. Staininė, 

Ž. Zulcaitė 

2023-01-06 Šventinis rytmetis 

darželio bendruomenei 

2. Žiemos išvarymo šventė 

„Užgavėnių šėlsmas“ 

K. Žvinklytė, 

V. Petrikienė, 

M. Benetytė, 

E. Kupšienė, 

A. Viluckytė, 

D. Samalienė 

2023-02-21 Užgavėnių šventė 

darželio bendruomenei 

3. ,,Rieda margučiai per 

Žilvičio kiemą“ 

L. Vasiliauskienė, 

V. Sendravičiūtė, 

V. Balsevičienė, 

2023-04-14 Šventinis rytmetis Šv. 

Velykų proga darželio 

bendruomenei 
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D. Samalienė, 

D. Milinskienė 

4. Šeimos šventė ,,Vaikystės 

šaly…“ 

L. Vasiliauskienė, 

V. Sendravičiūtė 

2023-05 Šventinė popietė 

darželio bendruomenei 

5. ,,Sudie darželi“ K. Stainienė, 

D. Butkuvienė 

2023-05 Atsisveikinimo su 

darželiu šventė 

,,Ežiukų“ grupės 

vaikams, tėvams, 

mokytojams 

6. „Aš skubu užaugti“ E. Bertašienė, 

I. Stonkienė 

2023-05-30 Tradicinė mokslo metų 

užbaigimo šventė 

darželio bendruomenei 

7. „Mama, tėtis ir aš“ G. Vitkauskienė, 

D. Jakienė 

2023-05-16 Šeimos šventė 

„Bitučių“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

8. ,,Jūra meilės...“ A. Mickienė, 

D. Milinskienė 

2023-05 Šeimos šventė 

,,Drugelių“ grupės 

tėvams, vaikams, 

mokytojams 

9. Mokslo metų pradžios 

šventė „Linksmai sugrįžkim 

į darželį“ 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

D. Samalienė 

2023-09-01 Šventinis rytmetis 

darželio bendruomenei 

10. Tarptautinės mokytojo 

dienos paminėjimas ,,Ant 

pašaukimo sparnų“ 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

2023-10-05 Šventė įstaigos 

mokytojams 

11. Rudenėlio šventė ,,Grybų 

karas“ 

V. Balsevičienė, 

V. Sendravičiutė 

2023-10 Šventė ,,Kačiukų“ 

grupės tėvams, vaikams 

12. Rudenėlio šventė „Kas ten 

slepiasi po lapu?“ 

V. Petrikienė, 

M. Benetytė 

2023-10 Šventė ,,Saulučių“ 

grupės vaikams, tėvams 

13. „Rudenėlio pokštai“ K. Žvinklytė, 

M. Benetytė, 

D. Samalienė 

2023-10 Šventinis rytmetis 

,,Pelėdžiukų“ grupės 

vaikams 

14. Rudenėlio šventė „Kiškio 

nuotykiai miške“ 

V. Mockuvienė, 

D. Jakienė 

2023- 10 Šventinis rytmetis 

„Boružėlių“ grupės 

vaikams 

15. Rudenėlio šventė ,,Viru, 

viru košę“ 

L. Vasiliauskienė, 

V. Sendravičiūtė, 

D. Samalienė 

2023-10 ,,Paukščiukų“ grupės 

vaikams, mokytojams 

16. Rudenėlio šventė ,,Lietučio 

pasakaitė“ 

E. Maleckienė, 

D. Butkuvienė 

2023-10 ,,Zuikučių“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

17. ,,Rudenėlio džiaugsmai“ Ž. Zulcaitė, 

D .Samalienė 

2023-10 Rudenėlio šventė 

,,Meškučių“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

18. Rudenėlio šventė ,,Daržovių 

fiesta“ 

K Stainienė, 

D. Butkuvienė 

2023-10 ,,Ežiukų“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 
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19. Padėkos vakaras ,,Pabūkime 

kartu“ 

Darželio taryba 2023-12 Tradicinis adventinis 

renginys Lopšelio-

darželio bendruomenei 

20. Žiemos šventė ,,Senio 

besmegenio Kalėdos“ 

Ž. Zulcaitė, 

D. Samalienė 

2023-12 Kalėdinė šventė 

,,Meškučių“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

21. Žiemos šventė ,,Ledo šalis“ K. Stainienė, 

D. Butkuvienė 

2023-12 ,,Ežiukų“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

22. ,,Kalėdų pasaka“ E. Maleckienė, 

D. Butkuvienė 

2023-12 Šventinis rytmetis 

,,Zuikučių“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

23. Teatras vaikams I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

2023 m. Spektakliai vaikams 

kartą per mėnesį 

KONKURSAI 

1. „Gamtos sekliai“ G. Vitkauskienė, 

D. Jakienė, 

V. Mockuvienė 

2023-03 Viktorina-konkursas 

rajono ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

2. „Sukam, sukam galveles“ B. Žvinklienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2023-10- Viktorina-konkursas 

priešmokyklinio 

ugdymo vaikams 

AKCIJOS 

1. Pilietinė iniciatyva-akcija 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“, skirta sausio 13-

ajai 

I. Kutelienė, 

grupių mokytojos 

2023-01-13 Akcija, skirta Lietuvos 

gynėjų dienai paminėti 

2. ,,Lietuviškas žodelis į 

užjūrius keliauja“ 

B. Žvinklienė, 

K. Stainienė 

2023-02 Dovana ,,Lietuviškos 

vaikiškos knygelės“ 

Slovėnijos darželio 

vaikams 

3. ,,Papuoškim Lietuvėlę“ B. Žvinklienė 2023-03-08 Akcija, skirta Kovo 11-

ai paminėti, darželio 

bendruomenei 

4. ,,Padovanok darželiui 

našlaitės žiedelį“ 

Darželio taryba 2023-03-30 Akcija darželio 

teritorijos tvarkymui, 

grąžinimui 

5. ,,Margučiais „Žilvitis“ 

pražydo“ 

V. Sendravičiutė, 

V. Balsevičienė, 

L. Vasiliauskienė 

2023-04- Akcija, skirta pavasario 

pabudimui. Darželio 

bendruomenei 

6. Tolerancijos dienos 

paminėjimas 

I. Kutelienė 2023-11-16 Tolerancijos dienos 

paminėjimo akcija. 

Darželio bendruomenei 

PARODOS 

1. ,,Juda piršteliai“ V. Petrikienė, 

M. Benetytė 

2023-01 Kūrybinių darbų 

veltinukų paroda. 

„Saulučių“ grupės 

vaikai, mokytojos 
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2. ,,Laikas kitaip“ V. Kietelytė 2023-02 Kūrybinių darbų paroda 

rajono visuomenei. 

3. ,,Lietuvai“ G. Vitkauskienė, 

D. Jakienė 

Nuo 2023-

02-13 iki 02-

17 

Vaikų piešinių darbų 

paroda, skirta Lietuvos 

valstybės atkūrimo 

dienai paminėti, 

darželio bendruomenei 

4. ,,Iš širdies į širdį“ D. Stukienė 2023-02 Kūrybinių darbų-

karpinių paroda 

darželio bendruomenei 

5. Kaukių paroda ,,Užgavėnių 

šėlsmas“ 

K. Žvinklytė, 

V. Petrikienė, 

M. Benetytė 

2023-02 Užgavėnių kaukių 

paroda darželio 

bendruomenei 

6. ,,Mano šeimos herbas“ E. Maleckienė, 

D .Butkuvienė, 

K. Stainienė, 

Ž. Zulcaitė 

2023-03 Rajoninė paroda, skirta 

Kovo 11-osios dienos 

minėjimui, rajono 

visuomenei 

7. Maži piršteliai – dideli 

darbeliai“ 

L. Vasiliauskienė, 

V. Sendravičiūtė 

2023-04 Metodinių priemonių 

paroda vaikų smulkiajai 

motorikai lavinti 

darželio bendruomenei 

8. ,,Mano mamytė“ V. Petrikienė, 

M. Benetytė, 

K. Žvinklytė 

2023-05 Vaikų kūrybinių 

darbelių paroda, skirta 

motinos dienai 

paminėti 

9. „Mano mamos suknelė“ E. Bartašienė, 

I. Stonkuvienė 

2023-05 Vaikų kūrybinių 

darbelių paroda, skirta 

motinos dienai 

paminėti 

10. „Rudenėlio batai“ V. Mockuvienė, 

D. Jakienė 

2023-10 Kūrybinių darbų 

paroda. „Boružėlių“ 

grupės vaikai, tėvai, 

mokytojos 

11. „Sveiko maisto patiekalas“ 

(Rudenėlis kitaip) 

G. Vitkauskienė, 

D. Jakienė. 

2023-10 Paroda. „Bitučių“ 

grupės vaikai, tėvai, 

mokytojos 

12. ,,Advento vainikas“ D. Milinskienė, 

A. Mickienė, 

Ž. Zulcaitė, 

V. Mineikytė 

2023-11, 12 Rajoninė kūrybinių 

darbų paroda 

PROJEKTAI 

1. Ilgalaikio vaiko gerovės 

projekto ,,Aš draugauju su 

knyga“ – ,,Penktadienio 

pasakėlės“ 

G. Kaubrienė, 

V. Kietelytė, 

D. Jakienė, 

V. Sendravičiūtė, 

K. Stainienė, 

D. Samalienė 

2023 m. 

kovo-

balandžio 

mėn. 

Šventiniai rytmečiai 

visų grupių vaikams 

2. ,,Maži piršteliai – dideli 

darbeliai“ 

L. Vasiliauskienė, 

V. Sendravičiūtė. 

2023-01 

2023-05 

Projektas smulkiajai 

motorikai lavinti 

,,Paukščiukų“ grupės 

vaikams 
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3. ,,Duonelės kelias“ V. Petrikienė, 

M. Benetytė 

2023-04 Projektas „Saulučių 

grupės vaikams“ 

4. Tęstinis projektas  

,,Terapinis kamuolių 

poveikis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdyme“ 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

Visus metus Projektas, skirtas 

darželio bendruomenei 

5. „Paslaptingo miško takeliu 

(tyrinėju, atrandu, sužinau)“ 

D. Jakienė, 

V. Mockuvienė 

2023-09 – 

2024-05 

Projektas. „Boružėlių“ 

grupės vaikai, tėvai, 

mokytojos 
 

6. „Sveikata visus metus“ G. Vitkauskienė, 

D. Jakienė 

2023-09 – 

2024-05 

Projektas sveikos 

gyvensenos ugdymui. 

„Bitučių“ grupės 

vaikai, tėvai, mokytojos 

 

7. ,,Judu sveikas ir laimingas“ V. Petrikienė, 

M. Benetytė, 

U. Vaškytė 

2022-02-15 

2023-05-15 

Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų, specialistės 

ir tėvų. Projektas, 

skirtas sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

įtvirtinimui 

 

8. Projektas „Juda piršteliai 

kalba žodeliai“ 

K. Žvinklytė, 

M. Benetytė, 

V. Kietelytė 

2022–2023 

m. m. 

Projektas, skirtas vaikų 

smulkiajai motorikai 

lavinti, įtraukiant 

pirštukų žaidimus, 

artikuliacines liežuvėlio 

mankšteles 

9. Ilgalaikis projektas 

„Pažinkim savo kraštą“ 

V. Mockuvienė, 

D. Jakienė, 

G. Vitkauskienė 

2022-09 iki 

2023-05 

Edukacinės išvykos 

pagal projektą „Pažink 

savo kraštą“ po 

Kretingos lankytinas 

vietas. „Bitučių“, 

„Boružėlių“ grupės 

10. „Augu sveikas ir stiprus“ E. Bartašienė, 

I. Stonkuvienė 

2022–2023 

m. m. 

Projektas, skirtas vaikų 

sveikatos stiprinimui 

,,Obuoliukų“ grupės 

vaikams ir tėveliams 

11. ,,Augame švarūs ir sveiki“ E. Kupšienė 2023 m. Ilgalaikis projektas 

,,Drugelių“ grupės 

vaikams, mokytojams, 

tėvams 

12. eTwinning projektai D. Jakienė, 

K. Žvinklytė, 

M. Benetytė, 

K. Stainienė 

2023 m. Tarptautinis projektas, 

skirtas Lopšelio-

darželio bendruomenei 

13. „Vabalų pasaulis“ E. Bartašienė, 

I. Stonkuvienė 

2023-04 –

2023-05 

Obuoliukų grupės 

vaikai, tėvai, mokytojos 

14. Projektas ,,Futboliukas“ E. Maleckienė, 

D. Butkuvienė, 

K. Stainienė 

Visus metus Sportinės užduotys 11 

ir 12 grupės vaikams 

15. ,,Pasimatuok profesiją“ E. Maleckienė, 

D. Butkuvienė 

2023-01, 02 Karjerai skirtas 

projektas. ,,Zuikučių“ 

grupės vaikai, 

mokytojai, tėvai 
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16. ,,Keliauju, pamatau, 

sužinau“ 

E. Maleckienė, 

D. Butkuvienė 

2023 m. ,,Zuikučių“ grupės 

vaikai, tėvai, mokytojai 

17. Tarptautinis projektas 

,,Pasakyk pasauliui labas“ 

(Say hello to the word“) 

K. Stainienė 2023 m. ,,Ežiukų“ grupės vaikai, 

tėvai, mokytojai 

18. Projektas ,,Sveikatiada“ U. Vaškytė Visus metus Ilgalaikis sveikos 

gyvensenos ugdymo 

projektas, suteikiantis 

vaikams žinių ir 

praktinių įgūdžių apie 

sveikatą, mitybą ir 

fizinį aktyvumą, skirtas 

visų grupių vaikams 

KONFERENCIJOS, FESTIVALIAI 

1. ,,Augu ir dainuoju Lietuvai“ I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

D. Samalienė 

E. Maleckienė 

2023-02-24 Žemaitijos regiono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų dainų 

festivalis. 

2. Rajoninė konferencija  

„Darželis ir šeima: iššūkiai, 

lūkesčiai, kasdienybės“ 

Lopšelis-daželis 

,,Žilvitis“, I. 

Kutelienė ir 

lopšelis-darželis 

,,Pasaka“, 

J. Lesčiauskienė 

2023-11- Konferencija, skirta 

pozityvios ir įtraukios 

tėvystės propagavimui. 

Skirta l/d ,,Žilvitis“ ir l/d 

,,Pasaka“ 

bendruomenėms 

 

XI. LĖŠŲ ŠALTINIAI  

 

14. Planui įgyvendinti numatoma skirti iš viso – 1111,2 mln. €, iš jų valstybės biudžeto 

specialiosios tikslinės dotacijos (mokymo lėšos) lėšų – 494,1, tūkst. €, savivaldybės biudžeto lėšos 

savarankiškoms funkcijoms vykdyti – 5123 tūkst. €, specialiosios lėšos – 103,7 tūkst. €. Dalis plano 

bus finansuojama iš paramos lėšų – 1,1 tūkst. €. 

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Plano įgyvendinimą koordinuoja Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

ir ūkio dalies vedėjas. 

16. Programos įgyvendinimo priežiūrą vykdo Lopšelio-darželio direktorius. Už programos 

vykdymą atsiskaitoma Lopšelio-darželio savivaldos institucijoms: Lopšelio-darželio tarybai. 

 

 

PRITARTA 

Kretingos lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ tarybos posėdyje 

2023 m. sausio 18 d. Nr. V2-2

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. 2023 METŲ VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

 



 

Priedas Nr. 1 

 

UGDYMO VEIKLOS STEBĖSENA 2023 M. 

 

Tikslas: stebėti ir analizuoti ugdomosios veiklos vykdymą ir organizavimą, siekiant 

profesionalumo ir pokyčių. 

Uždaviniai: 
1. Siekti ugdymosi kokybės bei profesionalumo, išsiaiškinant privalumus ir trūkumus. 

2. Fiksuoti gerosios darbo patirties pavyzdžius, skatinant pedagogų savišvietą, 

bendradarbiavimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Tema  Vykdymo laikas Priežiūros 

vykdymas 

Tikslas 

1. Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams. 

Ugdymo(si) aplinkų 

apžiūra 

2023 m. rugpjūtis I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

V. Litvinienė 

Tinkamų higienos 

sąlygų, saugumo, 

ugdymosi aplinkos 

užtikrinimas 

2. Palankios emocinės 

aplinkos kūrimas ir 

vaikų adaptacijos 

stebėsena 

2023 m. 

rugsėjo-spalio 

mėn. 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

V. Gridiajeva 

Tėvų ir pedagogų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas, 

komunikacija 

3. Elektroninio dienyno 

,,Mūsų darželis“ 

stebėsena – ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai planai, 

dienyno pildymo 

stebėsena, vaikų asmens 

bylų pildymo stebėsena 

2023 m. B. Žvinklienė Kokybiškas veiklų 

planavimas, savalaikis 

dienyno ir kitos 

dokumentacijos 

pildymas 

4. Vaikų ugdymo(si) 

pasiekimų ir 

individualios pažangos 

fiksavimas, stebėsena 

2023 m. 

spalio-gegužės 

mėn. 

B. Žvinklienė Vaiko ūgties 

stebėsena, individuali 

pažanga 

5. Besiatestuojančių 

pedagogų praktinės 

veiklos stebėjimas ir 

apibendrinimas 

2023 m. pagal 

atestacinę 

programą. 

I. Kutelienė, 

kuruojantis 

specialistas, 

paskirti veiklų 

stebėtojai. 

Tinkamas 

pasiruošimas 

kvalifikacinės 

kategorijos kėlimui 

6. Socialinių įgūdžių 

ugdymo programų 

„Kimochi“, „Zipio 

draugai“, „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programos“ vykdymas 

2023 m. kovas I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

Nuoseklus programų 

vykdymas, integracija į 

veiklas, ugdymo 

priemonių poveikis 

programoms vykdyti 

7. Pritaikytų programų 

įgyvendinimas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams 

2023 m. 

sausio mėn. 

2023 m. 

gegužė mėn. 

B. Žvinklienė Pritaikyti ugdymosi 

procesą, aplinkas pagal 

vaiko gebėjimus 



 

8. Pedagogų metinės 

veiklos įsivertinimo 

anketų analizė, 

projektinė veikla, 

kvalifikacija 

2023 m. 

gegužės mėn. 

B. Žvinklienė Pedagogų tobulėjimas, 

savianalizė, 

veiksmingumas 

9. Veiklų organizavimas 

lauke, fizinio ugdymo 

veiklų kokybė 

2023 m. B. Žvinklienė Kokybiškas veiklų 

organizavimas, veiklų 

vykdymo laikas, 

tikslingumas 

10. Meninio ugdymo 

mokytojų veiklų 

organizavimas ir 

stebėsena 

2023 m. I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

Metodinių priemonių 

panaudojimas veiklose, 

ugdymosi proceso 

organizavimas 

11. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

(logopedų) dokumentų 

pildymo stebėsena 

(planavimas, pasiekimai, 

vertinimas) 

2023 m. B. Žvinklienė Kokybiškas, tikslus ir 

uždavinius atitinkantis 

planavimas, savalaikis 

dokumentų pildymas 

12. Ugdomosios veiklos 

stebėsena grupėse 

2023 m. (pagal 

mėnesinį planą ir 

išankstinį 

susitarimą) 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

Tikslingas, kokybiškas 

veiklų organizavimas, 

atliepiantis vaiko 

poreikius bei pažangą 

___________________________________ 



 

Priedas Nr. 2 

 

VAIKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SVEIKATINIMO VYKDYMO PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas: sveikos ir saugios gyvensenos mokymas ir propagavimas. 

Uždaviniai: 

1. Skatinti sveikos ir saugios gyvensenos propagavimą. 

2. Siekti šeimos ir pedagogų bendradarbiavimo, ugdant sveiką ir laimingą vaiką. 

 

Eil 

Nr. 

Tema Priemonė Data Atsakingas 

asmuo. 

Pastabos 

1. SVEIKATOS VEIKLOS METODINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMAS 

1.1. Asmens higienos 

įgūdžių ugdymas, 

lytiškumo ugdymas 

Vaikų burnos higienos edukacijos 

projektas 

2023 m. 

vasario 

mėn. 

Kretingos rajono 

visuomenės 

sveikatos biuro 

vykdoma 

programa. 

Dalyvauja viena 

įstaigos grupė 

,,Asmens higiena – nuo galvos iki 

kojų“. Švaros tikrinimas 

Pagal 

poreikį 

U. Vaškytė 

 paskaita „Rankų higiena.“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Pasislėpusios bakterijos“; 

 paskaita „Asmens higiena“ 

 U. Vaškytė 

1.2. Vaikų sveikos 

mitybos įgūdžių 

formavimas 

Valgiaraščio suderinimas pagal 

higienos normas 

Nuolat U. Vaškytė 

Sudaryti kasdieninį vaikų maitinimo 

valgiaraštį 

Kasdien U. Vaškytė 

Stebėti vaikų maitinimą pagal 

patvirtintą valgiaraštį 

Nuolat I. Kutelienė, 

U. Vaškytė 

ES ir nacionalinio biudžeto lėšomis 

remiama programa ,,Pienas vaikams“ 

2023 m. I. Kutelienė 

ES programa ,,Vaisių vartojimo 

skatinimas švietimo įstaigose“ 

2023 m. I. Kutelienė 

Paskaitos / 

praktiniai 

užsiėmimai 

 paskaita „Vitaminai šaltuoju 

sezonu“; 

 paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Arbatos, jų nauda sveikatai“; 

 paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Pasislėpęs cukrus“; 

 paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Sveikiausias gėrimas – vanduo“; 

 paskaita „Vasaros maisto 

pagundos – kaip pasilepinti, kad 

liktume sveiki?“; 

 paskaita „Košės – sveika, 

naudinga bei skanu“; 

 paskaita „Mitybos piramidė.“ 

2023 m. U. Vaškytė 



 

Stendai / straipsniai  straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Vitaminai imunitetui“; 

 stendas „Arbata. Kokia jos nauda 

sveikatai?“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Ką 

valgyti per šventes?; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Kiek 

vandens man reikia išgerti?“; 

 stendas „Sveiko užkandžio idėja“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Kodėl 

naudinga valgyti košes?“; 

 stendas „Makro elementai 

mityboje“ 

2023 m. U. Vaškytė 

1.3. Sveikatos įgūdžių 

kūrimas ir 

mokymas 

Sveikatiada“ – tai ilgalaikis sveikos 

gyvensenos ugdymo projektas, 

suteikiantis vaikams žinių ir 

praktinių įgūdžių apie sveikatą, 

mitybą ir fizinį aktyvumą 

2022-09-

01 – 2023-

06-01 

U. Vaškytė 

1.4. Fizinio, psichinio ir 

seksualinio smurto 

prevencija 

Socialinio emocinio ugdymo 

programa „Kimochi“ 

2023 m. Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Programa „Zipio draugai“ – kaip 

įveikti kasdienius emocinius 

sunkumus 

2023 m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Organizuoti akciją, inicijuojamą VŠĮ 

„Vaikų linija“, „Savaitė be patyčių“ 

2023-03 B. Žvinklienė 

Teikti pagalbą vaikams, tėvams, 

pedagogams fizinio, psichinio ir 

seksualinio smurto atvejais 

Nuolat U. Vaškytė 

Paskaitos / 

praktiniai 

užsiėmimai 

 paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Mano emocijos“ 

2023 m. U. Vaškytė 

Stendai / straipsniai  straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle „Visi jausmai yra 

būtini“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle „Sezoninė 

depresija, kas tai?“ 

1.5. Traumų ir 

nelaimingų 

atsitikimų 

prevencija. 

Užtikrinti nelaimingų atsitikimų atsitikimų  

registravimo tvarką darželyje 

Nuolat VGK 

Teikti pasiūlymus Lopšelio-darželio 

administracijai traumatizmo 

klausimais. Suteikti pirmąją pagalbą 

pavojingų traumų, nelaimingų 

atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais 

Nuolat U. Vaškytė 



 

Paskaitos / 

praktiniai 

užsiėmimai 

 paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Pirmoji pagalba, kaip ją suteikti?“;  

 paskaita „Vaiko sauga“;  

 paskaita „Triukšmas, ar jis 

kenkia?“;  

 paskaita „Žiemos pavojai“; 

paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Mano aplinkos pojūčiai“ 

2023 m. U. Vaškytė 

Stendai / straipsniai  straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Pirmoji 

pagalba“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Saugus 

kritimas“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Būk 

matomas kelyje“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Aplinkos pavojai vasarą“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Garso 

higiena“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Fejerverkai – ne žaislas“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Žiemos 

pavojai“ 

1.6. Supratimo apie 

mikroorganizmų 

atsparumą 

antimikrobinėms 

medžiagoms 

didinimas 

 paskaita „Lapkričio 18 d. Europos 

supratimo apie antibiotikus diena“ 

2023-10-

01 – 2023-

12-31 

U. Vaškytė 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Antibiotikų vartojimo svarba“ 

2023-11-

10 – 2023-

11-25 

U. Vaškytė 

Informacijos apie sveikatos 

stiprinimą ir ligų prevenciją teikimas 

internetiniame tiklalapyje 

padagogams ir tėvams 

Nuolat U. Vaškytė 

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 

2023-08-

15 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

U. Vaškytė 

Stebėti Lopšelio darželio patalpų ir 

aplinkos atikimą HN 75:2016 

„Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir 

(ar) priešmokyklinio ugdymo 

programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

Nuolat I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

U. Vaškytė, 

V. Litvinienė 



 

2.2. Fizinio ugdymo 

veiklos 

Rytinė mankšta pagal grafiką Pagal 

grafiką 

,,Veikla 

salėje“ 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Paskaitos / 

praktiniai 

užsiėmimai 

 paskaita-praktinis užsiėmimas 

„Kasdienė mankšta“; 

 praktinis užsiėmimas su 

gimnastikos kamuoliais; 

 praktinis užsiėmimas 

plokščiapėdystės profilaktikai 

2023 m. U. Vaškytė 

Stendai / straipsniai  stendas „Judumo piramidė“; 

 stendas „Fizinis aktyvumas 

žiemą; 

 stendas „Žingsniuoju-sportuoju“ 

2023 m. U. Vaškytė 

3. LNL (lėtinių neinfekcinių ligų) PROFILAKTIKA 

3.1. Vaikų sveikatos 

duomenų kaupimas 

Vaikų sveikatos pažymų 

informacijos iš šeimos gydytojų 

susisteminimas 

Nuolat U. Vaškytė 

3.2. Ugdymo veikla su 

gimnastikos 

kamuoliais 

Tinkamo gimnastikos kamuolių 

naudijomo kontrolė. Gimnastikos 

kamuolių laikymo / valymo kontrolė 

Nuolat U. Vaškytė 

3.3. 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 

VGK, grupių 

mokytojos 

Stendai / straipsniai  stendas „Kaip elgtis įtarus / 

nustačius mokinį vartojant 

psichotropines medžiagas?“; 

 stendas „Priklausomybių 

paveldėjimas“; 

 stendas „Kaip būti tinkamu 

pavyzdžiu vaikams“ 

2023 m. U. Vaškytė 

3.4. Asmens sveikatos 

specialistų 

rekomendacijų apie 

vaikų sveikatos 

būklę 

įgyvendinimas 

Vaikų susodinimas pagal ūgį ir 

regėjimo aštrumą. Rekomendacijos 

Nuolat Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos, 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos, 

U. Vaškytė 

3.5. Pedagogų LNL 

prevencija 

Konsultuoti, vesti individualius 

pokalbius pedagogams sveikos 

gyvensenos klausimais 

Nuolat U. Vaškytė 

4. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKA IR KONTROLĖ 

4.1. Priemonių 

organizavimas 

epidemijoms 

užkirsti 

Vaikų patikrinimas dėl pedikuliozės. 

Bendradarbiavimas su tėvais, 

pedagogais 

Pagal 

poreikį 

U. Vaškytė 

Vaikų, susirgusių infekciniais 

susirgimais, išsiaiškinimas ir 

kontaktinių sekimas 

Nuolat U. Vaškytė 



 

Gripo / COVID-19 ligos metu 

užtikrinti priešepideminių priemonių 

vykdymo kontrolę 

Ligų 

protrūkio 

metu 

VGK, 

U. Vaškytė 

Paskaitos / 

praktiniai 

užsiėmimai 

 paskaita „Užkrečiamosios ligos, 

gripas. Kaip jų išvengti?“ 

2023 m. U. Vaškytė 

Stendai / straipsniai  informacinė dalomoji medžiaga/ 

stendas apie užkrečiamųjų ligų 

prevenciją; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Gripas“;  

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„COVID-19“; 

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Tuberkuliozė“;  

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas 

„Pasiutligė“;  

 straipsnis įstaigos tinklalapyje, 

socialiniame tinkle / stendas „Erkinis 

encefalitas“ 

2023 m. U. Vaškytė 

5. SERGAMUMO ANALIZĖ 

5.1. Vaikų sveikatos ir 

sergamumo 

rodiklių analizė 

Vaikų sergamumo analizė Pagal 

poreikį 

U. Vaškytė 

Pateikti Visuomenės sveikatos biurui 

informaciją apie vaikų sveikatą pagal  

privalomas statistines formas 

Pagal 

poreikį 

U. Vaškytė 

Veiklos planų ir ataskaitų teikimas 

visuomenės sveikatos biurui 

Ketvirčiui U. Vaškytė 

6. PRIEMONIŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS 

6.1. Kvalifikacijos 

kėlimas ir 

bendradarbiavimas 

su kitais 

specialistais 

Dalyvauti kursuose, seminaruose, 

programose, kurios gerintų vaikų 

sveikatą 

Nuolat Lopšelio-

darželio 

bendruomenė 

6.2. Bendradarbiavimas 

su socialiniais 

parneriaiais vaikų 

sveikatos 

klausimais 

Bendradarbiauti su Visuomenės 

sveikatos biuru,visuomenės sveikatos 

centru, Vaikų teisių tarnyba, 

pirminuose ambulatoriniuose 

Sveikatos centruose dirbančiais 

šeimos gydytojais 

Nuolat Lopšelio-

darželio 

bendruomenė 

6.3. Diskusijos su 

vaikais 

Apklausos Po 

pravestos 

priemonės 

U. Vaškytė 

___________________________________ 

 



 

Priedas Nr. 3 

 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas. Analizuoti ugdymo rezultatus, vaikų pasiekimus ir pažangą, ugdymo planų, 

projektų bei programų įgyvendinimą. 

Uždaviniai: 

1. Plėtoti pedagoginį meistriškumą, tobulinant bendrąsias ir dalykines kompetencijas, 

aktyviai dalyvaujant miesto, apskrities bei respublikos ugdymo įstaigų rengiamuose konkursuose, 

parodose, projektuose ar kt. renginiuose. 

2. Skatinti profesinės patirties sklaidą, taikant šiuolaikinių technologijų išmanymą 

ugdymo(si) procese. 

3. Bendrauti ir bendradarbiauti su socialiniais partneriais, skatinant mokytojų lyderystę. 

 

Eil. 

Nr. 
Tema Data Atsakingas 

PASITARIMAI 

1. Naujų švietimo dokumentų pristatymas ir 

analizė 

Pagal poreikį I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

2. 2.1. Vaikų pasiekimų ir pažangos aptarimas 2023 m. 

sausio mėn., 

gegužės mėn. 

B. Žvinklienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

2.2. Pedagogų savianalizių aptarimas 2023 m. gegužės 

mėn 

B. Žvinklienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

3. Metodinių priemonių – rekomendacijų „Patirčių 

erdvės“ ir ,,Žaismė ir atradimai“ panaudojimas 

ugdymo procese 

2023 m. 

kovo mėn. 

B. Žvinklienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

4. Skaitmeninių ugdymo priemonių, inovatyvių 

ugdymo metodų taikymo ugdymo procese 

aptarimas 

2023 m. 

spalio mėn. 

B. Žvinklienė, 

mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

5. 5.1. Metodinės veiklos įstaigoje ir už jos ribų 

apibendrinimas. 

5.2. Pedagoginės veiklos stebėsenos rezultatų 

apibendrinimas 

2023 m. lapkričio 

mėn. 

B. Žvinklienė 

DISKUSIJOS 

1. Mokytojų kurtų metodinių priemonių aptarimas, 

pristatymas kolegoms 

2023 m. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2. Sėkmės ir kliūtys, dirbant su atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo programa 

2023 m. 

balandžio mėn. 

B. Žvinklienė, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

3. 3.1. Metodinės tarybos 2023 m. veikla. Gairės 

2024 m. 

3.2. Kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 

aptarimas, atsižvelgiant į Lopšelio-darželio 

veiklos tikslus, uždavinius ir pedagogų 

išsikeltus asmeninio profesinio tobulėjimo 

siekius 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos, 

švietimo pagalbos 

specialistai, 

B. Žvinklienė 

ATVIRA VEIKLA 



 

1.  Atvira veikla įstaigos mokytojams 

,,Linksmosios pėdutės“ 

2023 m. 

spalio mėn. 

V. Balsevičienė, 

V. Sendravičiutė 

2. STEAM kūrybiškos dirbtuvės ,,Čia ir dabar“ 2023 m. 

lapkričio mėn. 

D. Jakienė, 

G. Vitkauskienė 

3. Darbo patirties sklaida ,,Kolegė-kolegei“, 

skatinant pedagoginę lyderystę 

2023 m. 

balandžio mėn. 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

4. 4.1. Sėkmės istorijos. Geroji darbo patirtis: 

4.1.1. Priešmokyklinio amžiaus vaikų kultūrinės 

kompetencijos ugdymas panaudojant 

etnokultūros elementus; 

4.1.2. Patyriminis vaikų ugdymas per projektinę 

veiklą pagal atnaujintą priešmokyklinio ugdymo 

programą 

2023 m. kovo 

mėn. 

 

 

2023 m. kovo 

mėn. 

 

E. Maleckienė 

 

 

K. Stainienė 

5. Metodinės dienos organizavimas – patirties 

sklaida įstaigoje ,,Inovacijomis grįstas 

ugdymas“ 

2023 m. 

kovo – balandžio 

mėn. 

I. Kutelienė, 

B .Žvinklienė, 

mokytojai, pagalbos 

vaikui specialistai 

6. Atvirų durų diena įstaigoje tėvams ,,Darželis 

kviečia“ 

2023 m. 

gegužės mėn. 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

grupių mokytojos 

___________________________________ 



 

Priedas Nr. 4 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2023 M. 

 

Tikslas – siekti kokybiško ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimo bei vaikų ugdymo(si) poreikių patenkinimo. 

Uždaviniai: 
1. Stiprinti pedagogų vidinę motyvaciją planuojant ir įgyvendinant veiklos pasiekimus. 

2. Gebėti kritiškai vertinti, analizuoti, teikti pagalbą, bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. Naujų švietimo dokumentų pristatymas ir analizė Nuolat I. Kutelienė 

2. Dėl 2023 m. prioritetinių krypčių, įžvalgų ir 

lūkesčių Lopšelio-darželio ,,Žilvitis“ metiniame 

veiklos planui parengti numatymo 

2023 m. 

sausio mėn. 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

3. Atnaujintos PU programos veiklų planavimo ir 

organizavimo kokybė, IU inovatyvių 

rekomendacinių veiklų integravimo sėkmės 

2023 m. 

balandžio mėn. 

I. Kutelienė 

4. 4.1. 2022–2023 m. m. Lopšelio-darželio veiklos 

aptarimas. Pasiekimai ir kliūtys. 

4.2. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo 

ataskaitos aptarimas. 

4.3. Pasirengimo įtraukiamajam ugdymui 

vertinimas 

2023 m. 

gegužės mėn. 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė, 

E. Maleckienė 

5. Pasirengimas naujiems 2023–2024 mokslo 

metams. Grupių komplektavimas 

2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

I. Kutelienė 

6. 2023 m. Lopšelio-darželio veiklos plano  

aptarimas. Lopšelio-darželio mokytojų tarybos 

veiklos plano 2024 m. projekto pristatymas 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

I. Kutelienė 

___________________________________ 



 

Priedas Nr. 5 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS POSĖDŽIAI 2023 M. 

 

Tikslas: Inicijuoti ir teikti siūlymus dėl darželio veiklos, vaikų ugdymosi, tėvų švietimo, 

darbo sąlygų tobulinimo bei materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo. 

Uždaviniai: 
1. Gerinti ugdymo kokybę, sudarant sąlygas pedagogų kvalifikacijos kėlimui, gerosios 

patirties sklaidai, informacinių technologijų taikymui. 

2. Skatinti visų įstaigos bendruomenės narių tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą. 

 

Eil. 

Nr. 

Tema Data Atsakingas 

1. 2023 metų Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 

pristatymas. 

2023 metų veiklos plano aptarimas. 

Savivaldybės biudžeto, mokymo lėšų, įmokų 

programų lėšų panaudojimo tikslingumas 2023 m. 

2023 m. 

sausio mėn. 

L. Vasiliauskienė 

2. Lopšelio-darželio tarybos posėdis: 

 Dėl Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2023 

metų veiklos plano pristatymo. 

 Dėl Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

tarybos 2023 m. plano pristatymo 

2003 m. 

vasario mėn. 

B. Žvinklienė, 

L. Vasiliauskienė 

3. Dėl pritarimo 1,2 proc. pajamų mokesčio rinkimo 

inicijavimui ir panaudojimo tikslingumui. 

Paramos lėšų panaudojimo analizė ir tikslingumas. 

2023 metų biudžeto pristatymas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

Darželio taryba 

4. Inicijuoti vaikų šachmatų būrelio veiklą 2023-01, 02 I. Kutelienė, 

V. Grikšas 

5. Tėvų pagalba „Vaiko sveikatą palaikančios ir 

stiprinančios aplinkos kūrimas“. Lauko klasės 

įrengimas. 

Vaikų maitinimo kokybės užtikrinimas. Naujausių 

technologijų ir priemonių įsigijimas 

2023 m. 

birželio-rugsėjo 

mėn. 

Darželio taryba 

6. ,,Papuošk darželį našlaitės žiedeliu“, aktyvinti 

darželio bendruomenę, prisidėti prie akcijos 

,,Darom“ 

2023-03-28 

2023-03-31 

Darželio taryba 

7. Mokslo metus užbaigiant, organizuoti pažintinę, 

edukacinę kelionę 

2023-07-01 Darželio taryba 

8. Tradicinis padėkos vakaras darželio bendruomenei 

,,Pabūkime kartu“ 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

Darželio taryba 

9. Lopšelio-darželio tarybos 2023 m. veiklos 

įsivertinimo rezultatų analizė ir aptarimas. 

Tarybos veiklos prioritetų numatymas 2024 

metams 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

L. Vasiliauskienė, 

I. Kutelienė 

___________________________________ 



 

Priedas Nr. 6 

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas: 2023 m. m. atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą ir numatyti veiklos 

tobulinimą. 

Uždaviniai: 

1. Atrasti Lopšelio-darželio veiklos kokybės sėkmes bei trukdžius ir nustatyti tobulintinas 

sritis. 

2. Vadovaujantis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais, priimti bendrus 

sprendimus dėl būtinų veiksmų ir mokyklos veiklos kokybės gerinimo. 

3. Teikti Lopšelio-darželio bendruomenės nariams išsamią informaciją apie mokyklos 

veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus ir sudaryti sąlygas diskutuoti apie mokinių asmenybės 

ugdymą ir mokymąsi. 

4. Bendradarbiauti su Lopšelio-darželio taryba, analizuojant veiklos kokybės įsivertinimo 

rezultatus. 

5. Parengti Lopšelio-darželio veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitą ir pateikti pasiūlymus 

rengiant ir koreguojant Lopšelio-darželio strateginį, metinį veiklos ir ugdymo planus. 

 

Etapas Numatoma veikla Atlikimo laikas Atsakingas 

PASIRENGIMAS 

1. Žingsnis  
Pasirengimas 

įsivertinimui  

Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo darbo grupės susitarimų dėl 

įsivertinimo eigos priėmimas: MVKĮ darbo 

grupės narių funkcijų aptarimas, konkrečių 

darbų, jų atlikimo datų bei atsakingų asmenų 

numatymas 

2023 m. 

sausio mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

2 žingsnis  

Platusis auditas 

(įsivertinimas) 

„Plačiojo“ audito įsivertinimo vykdymas 2023 m. 

sausio mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

3 žingsnis 

Gautų rezultatų 

apibendrinimas 

Išvadų formulavimas. Surinktų duomenų 

apdorojimas, analizė, interpretavimas. 

Diskusija dėl srities / temos / rodiklio (- ių) 

giluminiam įsivertinimui pasirinkimo. 

Problemos formulavimas 

2023 m. 

vasario mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

4 žingsnis 

Gautų rezultatų 

pristatymas 

Įsivertinimo rezultatai pristatomi Lopšelio-

darželio bendruomenei 

2023 m. 

vasario mėn. 

E. Maleckienė 

5 žingsnis 

Giluminis auditas 

Priimamas sprendimas dėl vertinimo srities / 

rodiklio pasirinkimo „giluminiam“ veiklos 

įsivertinimui atlikti 

2023 m. 

kovo mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

6 žingsnis 

Įsivertinimo rezultatų, išvadų, siūlymų, 

giluminim įsivertinimui pagal metodiką    

,,Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas vykdančių mokyklų 

veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ 

aptarimas 

2023 m. 

kovo mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

7 žingsnis Darbo grupių pagal pasirinktus rodiklius 

suformavimas 

2023 m. 

kovo mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 



 

grupės nariai 

8 žingsnis  

Duomenų 

rinkimas, 

analizavimas 

Pasirinktos srities veiklos rodiklių, 

pagalbinių rodiklių, jų iliustracijos bei 

požymių analizavimas ir pritaikymas 

2023 m. 

balandžio mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

9 žingsnis Surinktų duomenų apdorojimas, analizė, 

interpretavimas 

2023 m. 

gegužės mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

10 žingsnis 

Įsivertinimo 

ataskaita 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos parengimas. 

Ataskaitos aptarimas. Rekomendacijų 

įstaigos veiklos kokybei tobulinti pateikimas 

2023 m. 

gegužės mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

11 žingsnis Lopšelio-darželio taryboje analizuoti 

įsivertinimo rezultatus ir priimti sprendimus 

dėl veiklos tobulinimo 

2023 m. 

gegužės mėn. 

I. Kutelienė 

12 žingsnis Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo ataskaitos publikavimas įstaigos 

interneto tinklapyje 

2023 m. 

gegužės mėn. 

E. Maleckienė 

13 žingsnis VKĮ darbo grupės refleksija dėl 2023 m.  

Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymo trukdžių, įsivertinimo 

metu gautų išvadų ir rekomendacijų 

2023 m. 

lapkričio mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

14 žingsnis Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės 

pasitarimas dėl plačiojo vidaus veiklos 

kokybės įsivertinimo 

2023 m. 

spalio mėn. 

E. Maleckienė ir 

VKĮ darbo 

grupės nariai 

___________________________________ 



 

Priedas Nr. 7 

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas – siekti kokybiško ugdymo įvairių poreikių vaikams organizuoti ir koordinuoti 

prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

Uždaviniai: 
1. Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir 

palankios vaiko aplinkos kūrimą. 

2. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais bei institucijomis besirūpinančiomis Vaiko 

gerovės klausimais, bendrai spręsti ankstyvosios prevencijos, sveikatos stiprinimo, saugumo 

užtikrinimo, krizių prevencijos klausimus. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

PASITARIMAI 

1. VGK posėdžiai: 

1.1. Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų 

sąrašų koregavimas ir pristatymas. 

1.2. Spec. ugdymo(si) poreikių turinčių 

vaikų I ir II pusmečio pasiekimų analizė. 

Ugdytinių pasiekimų ir individualios 

pažangos aptarimas. 

1.3. Prevencinių veiklų įgyvendinimo 

aptarimas. 

1.4. Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių vykdymo 

įgyvendinimo aptarimas ir veiklos 2023 m. 

numatymas. 

1.5. Priešmokyklinio ugdymo ugdytinių 

lankomumo duomenų suvestinės 

aptarimas. 

1 kartą per du 

mėnesius arba pagal 

poreikį 

VGK 

2. VGK pasitarimai. Pagal poreikį B. Žvinklienė 

3. VGk komisijos pirmininko 2022–2023 m. 

m. veiklos ataskaita 

2023 m. 

gegužės mėn. 

B. Žvinklienė 

PREVENCINĖ VEIKLA 

1. Organizuoti respublikinę akciją, 

inicijuojamą VŠĮ „Vaikų linija“, „Savaitė 

be patyčių“ 

2023 m. kovo mėn. B. Žvinklienė 

2. Kretingos rajono savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro darbuotojų veiklos su 

grupių ugdytiniais 

Pagal vaikų sveikatos 

priežiūros ir  

sveikatinimo 

vykdymo planą 2023 

m. 

B. Žvinklienė, 

U. Vaškytė 

3. Ekskursijos, pokalbiai, susitikimai su 

policijos darbuotojais, priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos darbuotojais 

2023-09-10 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

4. Europos judumo savaitė 2023-09-16 – 

2023-09-22 

B. Žvinklienė 

5. Tęsti tarptautinės „Zipio draugai“ 

programos vykdymą (socialinių įgūdžių ir 

sunkumų įveikimo programa) 

2023-10-01  

2023-05-30 

Priešmokyklinio  

ugdymo mokytojos 



 

6. Programa ikimokyklinio ugdymo vaikams 

,,Kimochi“. Socialinių-emocinių įgūdžių 

lavinimas per žaidimą su ,,Kimochi“ 

žaislais 

2022-09-01 

2023-05-30 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 

10 grupių 

mokytojos 

7. Adaptacijos tyrimai ankstyvojo amžiaus 

grupėse. Naujai atvykusių vaikų 

adaptacijos stebėjimas 

2023 m. 

sausio mėn. 

Ikimokyklinio 

amžiaus (1-3m.) 

grupių mokytojos, 

psichologė V. 

Gridiajeva 

8. Bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais vaiko gerovės klausimais: su 

Vaikų teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, policijos komisariato 

viešosios tvarkos skyriumi, Kretingos  

švietimo centru, PPPS 

Pagak poreikį B. Žvinklienė 

9. Koordinuoti atvejo vadybą Pagal poreikį B. Žvinklienė 

10. Akcija tarptautinei Tolerancijos dienai 

paminėti 

2023-11-16 VGK 

11. Kvalifikacijos kėlimas specialiojo ugdymo 

klausimais 

Pagal poreikį pagal 

kvalifikacijos kėlimo 

planą 2023 m. 

VGK, 

administracija 

SPECIALUSIS UGDYMAS 

1. Tvarkyti specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų dokumentaciją 

Nuolat G. Kaubrienė, 

V. Kietelytė, 

B. Žvinklienė 

2. Sudaryti ir patvirtinti sąrašus: 

 Švietimo (logopedo) pagalbos gavėjų 

sąrašą. 

 Švietimo pagalbos gavėjų sąrašą. 

 Specialiosios (mokytojo padėjėjo) 

pagalbos gavėjų sąrašą. 

Rugsėjo mėn., esant 

poreikiui ir sausio 

mėn. 

G. Kaubrienė, 

V. Kietelytė,  

B. Žvinklienė 

3. Teikti konsultacijas tėvams (globėjams) 

vaikų kalbos, kalbėjimo ir vaiko raidos 

klausimais, skatinti bendradarbiavimą 

siekiant darbo tęstinumo 

Nuolat, pagal poreikį G. Kaubrienė, 

 V. Kietelytė 

4. Teikti metodinę pagalbą bei 

rekomendacijas ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių auklėtojoms esant 

vaikų ugdymosi sunkumams 

Nuolat, pagal poreikį G. Kaubrienė, 

V. Kietelytė  

5. Stebėti, analizuoti, fiksuoti ir aptarti vaikų 

kalbos ir ugdymosi pokyčius, pasiekimus 

bei sunkumus. Teikti individualią 

informaciją tėvams, pateikti ataskaitą 

mokytojų tarybai 

Nuolat 

2023 m. gegužės mėn. 

G. Kaubrienė, 

 V. Kietelytė 

6. Paskaitos tėvams: 

 ,,Kol dar laisvi galimybių sparnai: 

ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų 

kalbos ugdymas“. 

 ,,Vaikų žodyno turtinimo būdai“ 

Pagal poreikį G. Kaubrienė, 

 V. Kietelytė 

7. Dalyvavimas: 



 

1. Tarptautiniame ikimokyklinio, 

priešmokyklinio bei pradinio ugdymo 

įstaigų mokytojų, ugdytinių, švietimo 

pagalbos specialistų projekte „Drum drum 

drumbacelė“ 

2023-01-11 – 

2023-03-31 

G. Kaubrienė, 

V. Kietelytė 

2. Respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  ugdymo įstaigų 

virtualioje kūrybinėje parodoje 

,,Paveikslėlių istorija“ 

2023-02-09 – 

2023-03-31 

G. Kaubrienė, 

V. Kietelytė 

3. ,,Drugelių“ grupės projekte ,,Atverkime 

kalbos skrynelę“ 

2022–2023 m.m. V. Kietelytė 

4. ,,Bitučių“ grupės projekte ,,Žodžių 

skrynelė“ 

2022–2023 m.m G. Kaubrienė 

8. Paruošti lankstinukus tėvams: 

1. ,,Apie mikčiojimą ikimokykliniame 

amžiuje“; 

2. „Pasiruošęs pirmai klasei“. 

2023 m. G. Kaubrienė 

KRIZIŲ VALDYMAS 

1. Krizės aplinkybių įvertinimas. Krizės 

valdymo plano rengimas 

Esant krizinei 

situacijai 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

2. Kvalifikacijos krizių valdymo klausimais 

kėlimas 

Pagal poreikį B. Žvinklienė 

PICHOLOGINĖ PAGALBA 
(Pagal poreikį, pagal PPPS veiklos planą) 

___________________________________ 



 

Priedas Nr. 8 

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2023 M. 

 

Tikslas: siekti, kiekvieno įstaigos darbuotojo asmeninės ūgties, tikslingai panaudojant 

kvalifikacijos tobulinimui skirtus išteklius. 

Uždaviniai: 
1. Analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. 

2. Plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo 

proceso kokybės gerinimo. 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos pavadinimas Laikas Atsakingas 

1. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai 

pagal pedagogų pasirinkimą, 

atsižvelgiant į įstaigos prioritetus. 

Visus metus I.Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

2. Informacijos sklaida apie kvalifikacijos 

tobulinimo renginius rajone, 

respublikoje 

Visus metus I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

3. Tęsiama įstaigos kvalifikacijos 

tobulinimo įlgalaikė (40 val.) programa 

,,Ugdymo(si) proceso kokybės 

gerinimas atliepiant vaiko poreikius“ 

2023-01 – 2023-09 I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

4. Tęsiami mokymai visai darželio 

bendruomenei ,,Besimokančių darželių 

tinklas 2023“ (72 val.). Didžiausias 

dėmesys – įtraukiajam ugdymui 

2023-01-03 – 

2022-12-31 

I. Kutelienė, 

B. Žvinklienė 

5. Kvalifikacijos tobulinimas socialinių 

emocinių įgūdžių programoje 

„Kimochi“ 

Pagal poreikį Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

6. Kvalifikacijos tobulinimas socialinių 

emocinių įgūdžių programoje „Zipio 

draugai“ 

Pagal poreikį Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

7. Dalyvavimas socialinių partnerių 

projektuose. Ryšių stiprinimas su 

kitomis ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, Kretingos rajono švietimo 

centru 

2023-01-03 – 

2023-12-31 

Mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai 

8. Kvalifikacijos tobulinimo apskaita 

(suvestinė) GOOGLE diske 

2023 m. B. Žvinklienė 

9. Pedagogų kvalifikacinės kategorijos 

kėlimas ir tikslinimas pagal  

perspektyvinę atestacijos programą 

Pagal ,,Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui 

specialistų 2022–2025 

metų atestacijos 

programos“ planą 

I. Kutelienė 

___________________________________ 

 


