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                                          PATVIRTINTA 

                                                                                                                                                                  Priekulės vaikų lopšelio-darželio                        
                                                                                                                                                                  direktoriaus 2021 m. rugsėjo 8 d.  

                                                                                                                                                                  įsakymu Nr. I1-57 

 

 

2021  M. RUGSĖJO−GRUODŽIO MĖN. 
KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS PLANAS 

 
 

I.  STRATEGINIAI PRIORITETAI 

 

             1. Tobulinti ugdymo(si) procesą, taikant kokybišką ir inovatyvų ugdymą(si). 
             2. Siekti vaiko, šeimos ir ugdymo įstaigos bendruomenės emocinės gerovės. 
 

Prioritetinės veiklos kryptys numatytos atsižvelgiant į atliktą veiklos analizę, kuri pateikta 2020−2022 metų Klaipėdos rajono Priekulės vaikų 
lopšelio-darželio strateginiame plane. 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

             1. Tikslas. Kurti inovatyvią ugdymosi aplinką, kuri skatintų vaikų saviraišką, tenkintų fizinius, socialinius, emocinius šeimos 
poreikius. 

             1.1. Uždaviniai: 
             1.1.1. Kurti ugdymosi erdves eksperimentavimui, stebėjimui, tyrinėjimui, kūrybiškumo ugdymui pagal STEAM metodiką ir ją taikyti 
kasdienėje ugdomojoje veikloje. 
             1.1.2. Siekti vaiko socialinės ir emocinės gerovės įgyvendinant SEU programas, projektus. 

             1.1.3. Tęsti saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos kūrimą, siekti sveikos gyvensenos kompetencijų augimo. 

             1.1.4. Stiprinti partnerystę su šeima, siekiant socialinės ir emocinės gerovės. 
             2. Tikslas. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekiant būti besimokančia organizacija. 
             2.1. Uždaviniai: 
             2.1.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, skatinti nuolatinį tobulėjimą ir mokymąsi. 

2.1.2. Taikyti IQES online Lietuva instrumentus veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. 
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ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr.  

Posėdžio tema 

 

Data Atsakingas asmuo 

1. 1.1. 2020−2022 metų strateginio plano įgyvendinimo aptarimas 

1.2. 2021 m. rugsėjo−gruodžio mėn. veiklos plano suderinimas 

2021 m. rugsėjo mėn. Tarybos pirmininkas 

Direktorius 

2. Edukacinių erdvių atnaujinimas ir pritaikymas inovatyviam ugdymui 2021 m. spalio mėn. Tarybos pirmininkas 

Direktorius 

3. 3.1. 1,2 proc. pajamų mokesčio paramos paskirstymas 

3.2. Ekologiško vaikų maitinimo įstaigoje aptarimas 

3.3. 2022 m. finansinės sąmatos projekto aptarimas 

 

2021 m. gruodžio mėn. Tarybos pirmininkas 

Direktorius 

Vyr. buhalteris 

VSP specialistas 

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas asmuo 

 

1. 1.1. Mokytojų tarybos pirmininko rinkimai, vadovaujantis naujais Lopšelio-darželio 
nuostatais 

1.2. Ugdomojo proceso turtinimas dirbant su STEAM veiklų stalais  

1.3. Socialinio-emocinio ugdymo programų „Zipio draugai“, „Kimochi“ taikymas 

kasdienėje ugdomojoje veikloje 

2021 m. spalio mėn. Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2. 2.1. Sveikatos projekto „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ rezultatų aptarimas 
ir tęstinumo numatymas 

2.2. Veiklos kokybės įsivertinimas, pagalbinio rodiklio 5.2.1. priemonių plano aptarimas 

2.3. „e Twinning“ projektinės veiklos įgyvendinimo galimybių aptarimas 

2021 m. gruodžio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Logopedas, spec. 

pedagogas 

 

METODINĖ VEIKLA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 

 

1. 1.1. Metodinės veiklos 2021 m. rugsėjo−gruodžio mėn. plano aptarimas 2021 m. Direktorius 



4 

 

 1.2.  Sveikatą stiprinančių ir aktyvių mokyklų programų įgyvendinimas  rugsėjo−gruodžio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

VSP specialistas 

2. 

 

2.1. STEAM veiklos grupėse „Tyrinėju, eksperimentuoju, kuriu rudenį“ 

2.2. Projekto „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“ psichologiniai užsiėmimai-
mokymai 

2.3. Mokymai „Darbas su Smart interaktyviais ekranais taikant „Mozabook“ 

programą“ 

2021 m. spalio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

3. 3.1. Vaikų adaptacijos tyrimo rezultatų aptarimas 

 

2021 m. lapkričio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Psichologas 

4. Metodinės tarybos veiklos aptarimas, uždavinių 2022 m. suderinimas 2021 m. gruodžio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

 

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 
 

1. Tikslas. Kurti inovatyvią ugdymosi aplinką, kuri skatintų vaikų saviraišką, tenkintų fizinius, socialinius, emocinius šeimos poreikius. 

  

1.2. Uždavinys. Kurti ugdymosi erdves eksperimentavimui, stebėjimui, tyrinėjimui, kūrybiškumo ugdymui pagal STEAM metodiką ir ją taikyti 
kasdienėje ugdomojoje veikloje. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 6 

1.1.1. 

 

Įsigyti STEAM veiklos stalus (13 grupių) 2021 m. rugsėjo mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

STEAM veiklos bus 

įvairesnės, sukurtos puikios 

galimybės kurti ir 
eksperimentuoti 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.1.2. Organizuoti STEAM savaitę „Tyrinėju, 
eksperimentuoju, kuriu rudenį“ 

2021 m. spalio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

STEAM stalų pritaikymas 
plėtojant rudens temą. 
Vaikams sudarytos sąlygos 
kurti, eksperimentuoti ir 

Metodinės 
tarybos posėdis 
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išreikšti savo gebėjimus 

1.1.3. Atnaujinti ir įrengti naujas edukacines lauko 
erdves Drevernos skyriuje 

2021 m. 

spalio−lapkričio mėn. 
Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Lauko erdvės bus įvairesnės 

ir patrauklesnės, 

skatinančios vaikus būti 
aktyviais kūrėjais 

Įstaigos 
tarybos posėdis 

 

1.2. Uždavinys. Siekti vaiko socialinės ir emocinės gerovės įgyvendinant SEU programas, projektus. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 6 

1.2.1. Integruoti į kasdienę veiklą socialinio–
emocinio ugdymo programą „Kimochi“  

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Gerės vaikų socialiniai-
emociniai bendravimo 

įgūdžiai. Programa bus 
įgyvendinta Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje, 
Derceklių ir Drevernos 
skyriuose 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.2.2. Įgyvendinti tarptautinę SEU programą  
„Zipio draugai“  

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Gerės ugdytinių saviraiškos, 
socializacijos ir bendravimo 

gebėjimai. Programa bus 

įgyvendinta Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje, 

Derceklių skyriuje 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.2.3. Įgyvendinti Klaipėdos rajono savivaldybės 
finansuotą projektą „Sveikas vaikas – 

sveikoje bendruomenėje“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Gerės vaikų ir įstaigos narių 
emociniai ryšiai. Bus 
įrengtas emocinės terapijos 
kabinetas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.2.4. Vykdyti „e Twinning“ projektinę veiklą 2021 m. gruodžio mėn. Logopedas, 

spec. 

Bus sukurtos sąlygos 
įvairesnei projektinei 

Mokytojų 
tarybos posėdis 
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pedagogas veiklai, plėtojami 
tarptautiniai ryšiai su 
kitomis įstaigomis 

   

 1.3. Uždavinys. Tęsti saugios ir sveikos ugdymosi aplinkos kūrimą, siekti sveikos gyvensenos kompetencijų augimo. 
  

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 6 

1.3.1. Įgyvendinti Lopšelio-darželio 2019−2024 

metų sveikatos stiprinimo programą 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktorius 

VSP 

specialistas 

Bendruomenė aktyviai 
dalyvaus sveikatos 

stiprinimo renginiuose, 

gerės ugdytiniu sveikos 
gyvensenos įpročiai 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.2. Įgyvendinti sveikatą stiprinančių ir aktyvių 
mokyklų programas 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

VSP 

specialistas 

Gerės vaikų fizinis 
aktyvumas, sveikatos 

saugojimo ir stiprinimo 

įgūdžiai 

Metodinės 
tarybos posėdis 

 Organizuoti parodą „Sveikatos medį auginu“ 2021 m. rugsėjo mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

Praturtintos lauko 

edukacinės erdvės. 
Skatinamas tėvų švietimas 
sveikatos saugojimo ir 

prevencijos klausimais 

Paroda 

1.3.3. Atlikti naujai atėjusių vaikų adaptacijos 

tyrimą 

2021 m. lapkričio mėn. Psichologas Įvertinta vaikų emocinė 
sveikata 

Metodinės 
tarybos posėdis 

1.3.4. Dalyvauti respublikiniame projekte 

„Sveikatiada“ 

2021 m. 

spalio−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

VSP 

specialistas 

Suteikta žinių ir praktinių 
įgūdžių apie sveikatą ir 
fizinį aktyvumą vaikams, 
pedagogams, tėvams 

Metodinės 

tarybos posėdis 

1.3.5. Dalyvauti ES programoje „Vaisių ir daržovių 
bei pieno ir pieno produktų vartojimo 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktorius Pagerinta ir praturtinta 

vaikų mityba stiprins vaikų 
Įstaigos 
tarybos posėdis 
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skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ sveikatą 

 Vykdyti ekologišką vaikų maitinimą įstaigoje 2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktorius Pagerinta ir praturtinta 

vaikų mityba stiprins vaikų 
sveikatą 

Įstaigos 
tarybos posėdis 

1.3.6. Įgyvendinti „Aktyvios mokyklos“ planą 2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

VSP 

specialistas 

Gerės vaikų fizinis 
aktyvumas 

Metodinės 

tarybos posėdis 

1.3.7. Įgyvendinti projektines sveikatingumo 

veiklas grupėse: 
„Mums linksma ir smagu būryje draugų“ 

„Gražūs žodeliai iš vaikų burnelės“ 

„Į sveikatos šalį“ 

„Metų laikai“ 

„Augu sveikas ir stiprus“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

Aktyvus tėvų įsitraukimas į 
sveikatinimo veiklas. Vaikų 
sveikatos stiprinimas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.8. Vykdyti tarptautinį tėvų ir pedagogų projektą 
„Vaiko kelias į gražią kalbą“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Logopedas 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

Gerės vaikų sveikata, jų 
intelektualiniai pažintiniai 
procesai, gerės kalbos ir 
komunikavimo 

kompetencija, smulkioji 

motorika 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.9. Vykdyti respublikinį projektą „Futboliukas“ 2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

 

Gerės vaikų sveikata, fizinis 

aktyvumas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.10. Įgyvendinti respublikinę „Jaunojo atleto“ 

programą 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Gerės vaikų sveikata, fizinis 
aktyvumas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

 

 

 

  1.4. Uždavinys. Stiprinti partnerystę su šeima, siekiant socialinės ir emocinės gerovės. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 6 

1.4.1. Organizuoti tėvų susirinkimus grupėse 2021 m. rugsėjo mėn. Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Tėvams suteikta informacija 

apie vaikų adaptaciją, 
numatomą ugdymą, 
teikiamas paslaugas 

Grupių 
susirinkimai 

1.4.2. Tėvams suteikti prieigas prie elektroninio 
dienyno „Mūsų darželis“  

2021 m. spalio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vyks saugus bendravimas 

elektroniniame dienyne. 

Tėvai gaus išsamią 
informaciją apie vykdomą 
ugdomąjį procesą 

Grupių 
susirinkimai 

1.4.3. Aptarti su tėvais vaikų pagalbos planų 
įgyvendinimą 

2021 m. spalio mėn. Logopedas, 

spec. 

pedagogas 

Bus gerinamos vaikų 
kompetencijos. Pagalba 

vaikams bus koordinuota, 

visapusiška 

Individualūs 
pokalbiai 

1.4.4. Organizuoti šeimos savaitę „Močiutės 
skrynelėje gyvena dainelė“ 

2021 m. lapkričio mėn. Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Aktyvus, kūrybiškas 
bendradarbiavimas su šeima 

Savaitės planai 

1.4.5. Teikti ir atnaujinti informaciją apie įstaigos 
veiklą internetinėje svetainėje 
www.priekulesdarzelis.lt  

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Nuolat teikiama ir 

atnaujinama informacija 

apie įstaigos veiklą 

Internetinė 
svetainė 
www.priekules

darzelis.lt  

1.4.6. Teikti psichologinę pagalbą vaikui ir šeimai, 
siekiant socialinės ir emocinės gerovės 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Psichologas Suteikta pagalba vaikui, 

šeimai. Gerinami tarpusavio 
santykiai 

Vaiko gerovės 
komisijos 

posėdis 

1.4.7. Teikti logopedo pagalbą vaikams, turintiems 
kalbos ir komunikacijų sutrikimų 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Logopedas Nustatyti vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimai, 

suteikta pagalba, pašalinti 
sutrikimai 

Vaiko gerovės 
komisijos 

posėdis 

1.4.8. Teikti pagalbą vaikams, turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Specialusis 

pedagogas 

Individualizuotas ugdymo 

turinys, tėvų konsultavimas 
Vaiko gerovės 
komisijos 

http://www.priekulesdarzelis.lt/
http://www.priekulesdarzelis.lt/
http://www.priekulesdarzelis.lt/
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ugdymo klausimais posėdis 

 

2. Tikslas. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekiant būti besimokančia organizacija. 
 

      2.1. Uždavinys. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją, skatinti nuolatinį tobulėjimą ir mokymąsi. 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 6 

2.1.1. Tobulinti pedagogų kvalifikaciją ir profesines 

kompetencijas 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Pedagogai 5 dienas per 

metus tobulins kvalifikaciją 
ir profesines kompetencijas 

Kvalifikacijos 

pažymėjimai 

2.1.2. Organizuoti seminarą „Mobingas!? Samprata, 

priežastys, veiksmai, dalyviai, pasekmės ir 
intervencija“ 

2021 m. rugsėjo mėn. Direktorius Darbuotojai gebės atpažinti 
mobingą. Gerės tarpusavio 
ryšiai. Atliktas profesinės 
rizikos psichosocialinių 
veiksnių vertinimas 

Seminaras 

Anketavimas 

2.1.3. Organizuoti mokymus „Darbas su Smart 

interaktyviais ekranais taikant „Mozabook“ 

programą“ 

2021 m. spalio mėn. Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Pedagogai įgis žinių kaip 
dirbti su interaktyviais 

ekranais ir „Mozabook“ 

programa 

Metodinės 
tarybos posėdis 

2.1.4. Organizuoti komandinį darbą darbo grupėse 2021 m. 

rugsėjo−gruodžio mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Kokybiškas tarpusavio 
bendravimas ir 

bendradarbiavimas 

Metodinių 
grupių 
pasitarimai 

 

  2.2. Uždavinys. Taikyti IQES online Lietuva instrumentus veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  

vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  

sėkmės kriterijai 
Atsiskaitymo 

tvarka 

1 2 3 4 5 6 

2.2.1. Atlikti platųjį veiklos kokybės įsivertinimą 2021 m. gruodžio mėn. KVA grupė Atliktas veiklos kokybės 
įsivertinimas, nustatyti 
tobulintini veiklos rodikliai 

Susirinkimas 
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2.2.2. Atlikti veiklos kokybės įsivertinimą,  aptarti 

pagalbinio rodiklio 5.2.1. priemonių planą 

2021 m. gruodžio mėn. KVA grupė Parengtas priemonių planas 
kaip gerinti 5.2.1. pagalbinį 
rodiklį 

Susirinkimas 

 

Lopšelio-darželio tarybos 

2021-09-07 

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. P2-4)
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                                                                                                       2021 m. Priekulės vaikų  
                                                                                                       lopšelio-darželio veiklos plano 

                                                                                                       1 priedas 

 

 

KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2021 M. RUGSĖJO−GRUODŽIO MĖN.  
VEIKLOS PLANAS 

 

                                           I. TIKSLAS 

 

Rūpintis saugios, palankios bei aktyvinančios vaiko ugdymo(si) aplinkos kūrimu, 
švietimo programų pritaikymu ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, organizuoti 
ir koordinuoti kokybišką švietimo pagalbą, prevencinę veiklą. 
 

II. UŽDAVINIAI 

 

1. Užtikrinti kokybišką švietimo pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams. 
2. Koordinuoti neigiamų socialinių reiškinių prevencinių programų vykdymą. 

      3. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos nuostatas ir vertybes, dalyvaujant įvairiuose 
projektuose, akcijose, konkursuose. 

      4. Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pedagogus vaikų ugdymo organizavimo, švietimo 
pagalbos teikimo, socialinės gerovės, tinkamo elgesio, saugumo užtikrinimo klausimais. 
      5. Organizuoti ir koordinuoti krizių valdymą, ištikus netikėtiems ar pavojingiems įvykiams 
įstaigoje. 
      6. Bendradarbiauti su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais vaiko gerovės užtikrinimo 

klausimais. 

III. PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Veiklos kryptys Vykdymo laikas Atsakingas asmuo 

1. ORGANIZACINĖ VEIKLA 

1.1 Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo 
sudarymas, koregavimas, papildymas, 

derinimas su Klaipėdos rajono PPT  

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
Logopedas,  

specialusis 

pedagogas 

1.2. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 
pristatymas ir aptarimas 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
VGK pirmininkas 

1.3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių 
organizavimas 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

VGK pirmininkas 

2. SPECIALUSIS UGDYMAS 

2.1. Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimų pirminis vertinimas, specialiųjų 
ugdymosi poreikių lygio nustatymas 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
Logopedas 

2.2. Duomenų apie specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčius vaikus pateikimas 
apskaitai 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
Specialusis 

pedagogas 

2.3. Pirminis ir pakartotinis specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių vaikų 
vertinimas Klaipėdos rajono PPT 

Pagal poreikį Pagalbos vaikui 

specialistai 
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2.4. Pagalbos vaikui planų sudarymas ir 
aptarimas 

3 kartus per 

mokslo metus 

Logopedas, spec. 

pedagogas 

Psichologas 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

2.5. Vaikų ugdymo(si) pasiekimų aptarimas ir 
vertinimas, tolimesnių ugdymo tikslų 
numatymas 

2021 m. spalio 

mėn. 
Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Pagalbos vaikui 

specialistai 

2.6. Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, 
grupių pedagogais įveikiant vaikų 
kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, elgesio ir 

(ar) emocijų sutrikimus 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Logopedas 

Spec. pedagogas 

Psichologas 

2.7. Organizuoti vaikams, sergantiems lėtinėmis 
neinfekcinėmis ligomis, savirūpai 
reikalingą pagalbą ugdymo(si) metu 

Pagal poreikį VSP specialistas 

3. PREVENCINĖ VEIKLA 

3.1. Koordinuoti „Smurto ir patyčių 
prevencijos, intervencijos ir stebėsenos 

tvarkos“ vykdymą 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

VGK pirmininkas 

3.2. 

 

 

Įvairios šviečiamosios ir mokomosios 
informacijos rengimas ir viešinimas stende, 
internetinėje įstaigos svetainėje 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

Pagalbos vaikui 

specialistai 

3.3. Įgyvendinti socialines ir emocines 

kompetencijas ugdančias prevencines 
programas „Zipio draugai“, „Kimochis“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

D. Strumylienė 

R. Tažienė 

3.4. Dalyvauti respublikinėje sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklų „Sveika 

mokykla“ ir „Aktyvi mokykla“ veikloje 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

3.5. Dalyvauti respublikinėse fizinį aktyvumą 
skatinančioje veikloje „Futboliukas“, 

„Jaunasis atletas“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

3.6. Dalyvauti respublikiniame projekte 

„Sveikatiada“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

R. Abromaitienė 

V. Užpurvienė 

D. Strumylienė 

V. Tiškuvienė 

R. Šeputienė 

3.7. Vykdyti tarptautinį tėvų ir pedagogų 
projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

I. Mendelytė 

I. Balbukovienė 

G. Liutkutė 

S. Šibajevienė 

3.8. Dalyvauti Europos vaisių ir pieno produktų 
vartojimo skatinimo programoje „Vaisiai 

vaikams“, „Pienas vaikams“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

Direktorius 

3.9. Įgyvendinti grupių sveikatingumo 

projektus: 

 „Mums linksma ir smagu būryje draugų“ 

„Gražūs žodeliai iš vaikų burnelės“ 

„Į sveikatos šalį“ 

„Metų laikai“ 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 
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„Augu sveikas ir stiprus“ 

3.10. Dalyvauti „e Twinning“ rengiamuose 

projektuose 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

J. Žilienė 

I. Mendelytė 

3.11. Akcija „Uždarius vartus – vaikas saugus“ 2021 m. lapkričio 
mėn. 

VGK nariai 

3.12. Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, 
grupių pedagogais aptariant visuomenės 
sveikatos rizikos veiksnius ir prevenciją 

2021 m. 

rugsėjo−gruodžio 
mėn. 

VSP specialistas 

    

4. KRIZIŲ VALDYMAS 

4.2. Įvertinti krizės aplinkybes ir parengti krizės 
valdymo planą 

Esant krizinei 

situacijai 

Direktorius 

4.3. Parengti informaciją ir informuoti apie 
krizę darželio bendruomenę, žiniasklaidą 

Esant krizinei 

situacijai 

Direktorius 

4.4. Informuoti apie krizę darželio steigėją, 

prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko 
teisių apsaugos tarnybą 

Esant krizinei 

situacijai 

Direktorius 

4.5. Įvertinti darželio bendruomenės grupes ar 
asmenis, kuriems reikalinga švietimo 
pagalba ir organizuoti jos teikimą 

 

Esant krizinei 

situacijai 

Direktorius 

_________________________________ 
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                                                                                                 2021 m. Priekulės vaikų 

                                                                                                 lopšelio-darželio veiklos plano 

                                                                                                 2 priedas 

 

TRADICINIŲ RENGINIŲ IR KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingi 

1. Rugsėjo pirmosios šventiniai renginiai 
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, Derceklių 
ir Drevernos skyriuose „Labas rytas mano 

darželi“ 

2021 m. rugsėjo 
mėn. 

R. Tulickienė  
 

2. Rudenėlio šventė Priekulės vaikų lopšelyje-

darželyje 

 

Rudenėlio šventė Derceklių skyriuje  

 

Rudenėlio šventė Drevernos skyriuje  

 

2020 m.  

spalio mėn. 
S. Marcinkevičienė 

G. Marčiukienė 

Dž. Kavolienė 

R. Tažienė 

 

A. Palionienė 

3. Šventiniai grupių renginiai Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje „Močiutės skrynelėje 
gyvena dainelė“ 

2021 m. 

lapkričio mėn. 
R. Tulickienė 

4. Advento renginiai grupėse 

Derceklių ir Drevernos skyriuose 

2021 m. 

gruodžio mėn. 
R. Tažienė 

V. Pakalniškienė 

A. Palionienė 

S. Šibajevienė 

5. Kalėdų eglutės šventiniai renginiai Priekulės 
vaikų lopšelyje-darželyje, Drevernos ir 
Derceklių skyriuose 

 

2021 m. 

gruodžio mėn. 
R. Tulickienė 

______________________________________________ 
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                                                                                        2021 m. Priekulės vaikų                                                                                            
                                                                                                        lopšelio-darželio veiklos plano                                                                                                       
                                                                                                        3 priedas 

 

UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės Data Atsakingi Atsiskaity

mo tvarka 

1. Pasiruošimas naujiems mokslo metams 
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, 
Derceklių ir Drevernos skyriuose. 
Ugdomosios aplinkos paruošimas 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Individualūs 
pokalbiai 

2. Ikimokyklinių grupių metinių 

ugdomosios veiklos planų parengimas 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Individualūs 
pokalbiai 

3. Naujų ugdytinių duomenų suvedimas į 
elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

sistemą 

2021 m.  

rugsėjo mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojai 

Individualūs 
pokalbiai 

4. Pagalbos vaikui ir šeimai veiksmingumas 
adaptacijos laikotarpyje 

 

2021 m. 

gruodžio 

mėn. 

Direktorius Metodinės 
grupės 
pasitarimas 

5. Ugdomosios veiklos planavimo ir 

organizavimo kokybė, siekiant ugdyti 
vaikų saviraišką ir kūrybiškumą taikant 

STEAM metodiką 

2021 m.  

gruodžio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Metodinės 
grupės 
pasitarimas 

____________________________________________ 
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                                                                                                          2021 m. Priekulės vaikų     

         lopšelio-darželio veiklos plano 

                                                                                                           4 priedas 

 

MATERIALINĖS BAZĖS GERINIMO IR UGDYMO MODERNIZAVIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Data Atsakingi 

1. Užtikrinti darbuotojų asmens higieną koronos 

viruso infekcijos  COVID-19 laikotarpiu, kad 

dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, 
elektros jungikliai, laiptų turėklai) būtų 
dezinfekuojami dažniau nei įprasta: Priekulės, 
Drevernos sk., Derceklių sk. 

Korona viruso 

infekcijos COVID-

19 laikotarpiu 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

ūkvedė 

2. Aprūpinti aplinkos personalą darbo 
priemonėmis: Priekulės vaikų lopšelyje-

darželyje, Drevernos sk., Derceklių sk. 

Esant reikalui Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

ūkvedė 

3. Tvarkyti dokumentus viešiesiems pirkimams 
ir vykdyti pirkimus 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

ūkvedė 

4. Nuolat stebėti elektros, vandens, šilumos 
resursų racionalų naudojimą: Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje, Drevernos sk., Derceklių 
sk. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

5. Vesti materialinių vertybių apskaitą, 
organizuoti jų remontą bei inventorizavimą 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

6. Sudaryti darbo grafikus, darbo laiko apskaitos 

žiniaraščius 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

ūkvedė 

7. Organizuoti darbuotojų privalomą sveikatos 
tikrinimą, sveikatos žinių ir įgūdžių 
atestavimo organizavimą. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams, 

ūkvedė 

8. Organizuoti vaikų lauko aikštelių metinę 
kontrolę 

2021 m. rugsėjo 
mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

9. Atnaujinti lauko edukacines  erdves 

Drevernos skyriuje 

2021 m. rugsėjo–
lapkričio mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

10. Organizuoti pakartotinį 2 val. instruktažą 
lopšelio-darželio darbuotojams apie civilinę 
saugą ir darbų saugą: Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje, Derceklių sk., Drevernos 
sk. 

2021 m.  

gruodžio mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

11. Atlikti metinę materialinių vertybių 
inventorizaciją 

2021 m.  

gruodžio mėn. 
Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkio reikalams, 

ūkvedė 
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12. Organizuoti aplinkos tvarkymą ir esamo lauko 
inventoriaus ir aikštelių remontą 

Nuolat  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio reikalams 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                  


