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KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO 
2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
I. 2021 METŲ VEIKLOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
Įgyvendinant 2021 metų planą, buvo siekiama sudaryti sąlygas aukštesnei teikiamų paslaugų kokybei. Strateginių prioritetų įgyvendinimui išsikelti 

metiniai tikslai:  
1. Kurti inovatyvią ugdymo(si) aplinką, kuri skatintų vaikų saviraišką, tenkintų fizinius, socialinius, emocinius šeimos poreikius. 
2. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekiant būti besimokančia organizacija. 
Sėkmingai įvykdytos 2021 metais suplanuotos veiklos priemonės, kurios pritaikytos pagal dabartinius COVID-19 pandemijos apribojimus, laikantis 

visų saugumo reikalavimų. 
Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 241 ugdytiniui, iš jų 135 − Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, 51 − 

Derceklių skyriuje ir 55 − Drevernos skyriuje. Atlyginimo už maitinimo paslaugos lengvata buvo taikoma 93 vaikams. Iš jų 100 procentų − 26 vaikams, 50 
procentų − 67 vaikams.  

2021 metais įstaigos išlaikymui buvo skirta 1 145 250 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, paramos lėšų surinkta 2 604 Eur, už vaikų maitinimą ir 
ugdymą surinkta 81 042 Eur. Papildomų lėšų gauta – 24 400 Eur.  Papildomos lėšos taip pat skirtos iš Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos – 3 828 Eur. Nacionalinė mokėjimo agentūra už EKO maitinimą skyrė 6 578 Eur finansavimą.  

2021 metais daug dėmesio skirta vidaus ir lauko materialinei bazei atnaujinti.  Klaipėdos r. savivaldybė 2020 metais skyrė lėšų įstaigos 
reorganizacijai. Šios lėšos skirtos atnaujinti Drevernos skyriaus materialinę bazę. Įsigytas interaktyvus ekranas, įrengtos trys lauko žaidimų aikštelės. Iš 
sutaupytų lėšų atnaujintos Priekulės vaikų lopšelio-darželio lauko edukacinės erdvės: įrengta STEAM aikštelė, muzikavimo erdvė, „Futboliuko“ aikštelė, 
įsigyti 2 interaktyvūs ekranai, vienas ekranas papildė Derceklių skyriaus ugdomąją bazę. Visos 13 grupių aprūpintos STEAM mobiliais stalais, logopedo 
kabinetui praturtinti įsigytas šviesos stalas. 

Įstaiga 2021 metais dalyvavo Žemės ūkio ministerijos finansuojamoje Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą 
pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramos programoje ir gavo finansavimą. Programos priemonės pagerino 
vaikų maitinimo kokybę. 

Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje sudarytos palankios sąlygos pedagogų kvalifikacijos kėlimui, profesiniam tobulėjimui. 2021 metais dvi pedagogės 
įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją. Didėjo mokytojų motyvacija profesiniam tobulėjimui: kvalifikaciją kursuose, seminaruose vadovai kėlė 
12,5 dienas, mokytojai 4,4 dienas (vidutiniškai vienam asmeniui). Kvalifikacijai panaudotos 2 100 Eur lėšos. 



 
 

Pedagogų ilgametė patirtis ir profesinė kompetencija leido sėkmingai įgyvendinti Priekulės vaikų lopšelio-darželio atnaujintą Ikimokyklinio ugdymo 
programą, patvirtintą direktoriaus 2021 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. I1-75, kuri orientuota į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti 
sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius poreikius ir tobulėti savo ritmu. Išskirtinis dėmesys teikiamas 
darželio ir šeimos partnerystės plėtojimui palaikant ir stiprinant vaikų fizinę, emocinę sveikatą. Įstaiga nuo 2020 m. yra įstojusi į „Aktyvių mokyklų“ tinklą, 
kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, kuriant fiziniam aktyvumui palankią mokyklos aplinką ir 
integruojant fizinį aktyvumą į kasdienį įstaigos gyvenimą. Lopšelis-darželis taip pat nuo 2019 m. dalyvauja ir „Sveikatą stiprinančių mokyklų“ veikloje, 
kurios tikslas – stiprinti ugdytinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos 
gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo bei sveikatai 
palankią aplinką. Siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti ugdytiniams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, įstaiga 
įgyvendina SEU programas. Socialinio-emocinio ugdymo programą „Zipio draugai“, įgyvendino 2 grupės, „Kimochi“ programą vykdė 5 ugdomosios grupės.  
Penkios pedagogės dalyvavo „Kimochi“ programos mokymuose. Grupės aprūpintos programai reikalingomis priemonėmis.  

Įstaiga dalyvavo Klaipėdos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo programos konkurse ir gavo finansavimą įgyvendinti sveikatingumo 
projektą „Sveikas vaikas – sveikoje bendruomenėje“. Projektas skirtas stiprinti įstaigos bendruomenės kompetencijas emocinės sveikatos srityje. Projekto 
metu pagrindinis dėmesys skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, jų emocinės sveikatos gerinimui. Vykdytos veiklos, kurios gerino 
ugdytinių emocinę būklę, suteikė daug teigiamų akimirkų: sferinis kinas, edukacijos žirgyne. Projekto metu įrengtas sensorinis kambarys, už projekto lėšas 
įsigytos pagrindinės bazinės priemonės (burbulų stovas, šviesos užuolaidos, šviesos projektorius). Projekto metu įstaigos darbuotojai gerino psichikos 
sveikatos kompetencijas, 20 darbuotojų dalyvavo 32 valandų trukusiuose mokymuose. Socialinio-emocinio ugdymo programų rezultatai aptarti Mokytojų 
tarybos posėdyje.  

Lopšelyje-darželyje ypatingas dėmesys skiriamas ugdytiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio įstaigoje 
įsteigtas psichologo etatas, lopšelyje-darželyje dirba du logopedai, spec. pedagogai. Vienas specialistas savo funkcijas atlieka Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje, kitas Derceklių ir Drevernos skyriuose. 54 ugdytiniams teikiama logopedo pagalba, 18 vaikų gauna kompleksinę specialistų pagalbą. Specialiųjų 
poreikių turintiems vaikams pagalbą teikia 6 mokytojų padėjėjai. Sutelkta puiki specialistų komanda, kuri atlieka vaikų vertinimą, kartu su pedagogais rengia 
vaikų pagalbos planus, dalyvauja projektinėje veikloje, teikia rekomendacijas mokytojams, tėvams. Nuo rugsėjo mėnesio įrengtas psichologo kabinetas, 
kuriame įrengta sensorinė įranga. Kabinetu naudojasi ne tik vaikai, kuriems teikiama pagalba, tačiau vykdoma projektinė veikla, kurioje dalyvauja visi 
Priekulės vaikų lopšelio-darželio ugdytiniai.  

2021 metais įstaigoje buvo kuriamos palankios sąlygos vaikų kūrybiniams poreikiams tenkinti bei meniniams gebėjimams ugdyti(s). Mokytojos 
Albinos Smilginienės iniciatyva sukurtas ir įgyvendintas respublikinis projektas „Išgąsdinkime žiemą“.  Įstaigos ugdytiniai kartu su pedagogais aktyviai 
dalyvavo įvairiuose šalies ir tarptautiniuose ilgalaikiuose projektuose: „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Futboliukas“, „Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“, 
„Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“. Dalyvauta respublikiniuose projektuose, konkursuose ir laimėtos prizinės vietos. Mokytoja Ilona 
Balbukovienė kartu su ugdytiniais dalyvavo kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Spindinčios vaikų Kalėdos“ ir laimėjo III vietą. Mokytoja Renata Tažienė 
dalyvavo kūrybinių darbų parodoje-konkurse „Lietuvos atspindžiai mano lange“ ir laimėjo III vietą. Glaudžiai bendradarbiauta su ugdytinių tėvais sėkmingai 
įgyvendinti grupių sveikos gyvensenos projektai: „Gražūs žodeliai iš vaikų burnelės“, „Į sveikatos šalį“, „Metų laikai“, „Augu sveikas ir stiprus“, „Mums 
linksma ir smagu būryje draugų“. Dalyvauta respublikinėse kūrybinių darbų, fotografijų parodose: „Mažieji mokslininkai“, „Pirmieji pavasario žiedai“, 
„Pavasaris beldžiasi į žemę“, „Eina kiškis takeliu su margučių krepšeliu“, „Pasaulis vaiko akimis“, „Žiemos linksmybės, sniego senių besmegenių išdaigos“, 



 
 

„Karpiniai languose“, „Sustabdyk gerumo akimirką“, „Jau pabudo vabalai“, „Darbštuolė bitelė“, „Draugystės pyragas“ ir kituose. Kurta ir eksperimentuota 
STEAM kūrybinėse laboratorijose: „Skrisk paukšteli, suk lizdelį“, „Sekame pasakas su STEAM“, „Iškalbingi puodynių raštai“, „Mes mylime Lietuvą“, 
„Mano STEAM veiklos“, „Magiška kalėdinė šviesa“. Dalyvauta akcijose: „Mažoje širdelėje – visa Lietuva“, „Kurpaitė mamai“, „Pupų pėdas“. 
Ekologiniuose projektuose: „Mano žalioji palangė“, „Įstaigos medžiai – atgyjantys pasakų personažai“, „Kai aplink gamtoj švaru, tai gyvent mums bus 
smagiau“. 

2021 metais aktyviai dalyvauta rajono metodinėje veikloje. Įstaigos mokytojai pristatė savo pedagoginę praktiką rajono Ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame metodiniame būrelyje. Mokytojos Džiuralda Kavolienė, Daiva Mažeikienė, Albina Smilginienė ir Ilona Balbukovienė  parengė ir skaitė 
pranešimą „STEAM metodika ankstyvajame ugdyme. STEAM žiemą“, Dainora Strumylienė ir Dovilė Žilienė − „Vandens, augalų ir smėlio laboratorija“, 
Renata Tažienė − „Tyrinėk, pažink, atrask su „Žiogelių“ grupės vaikais“, Vaiva Pakalniškienė − „Spalviukų oro, vandens, vėjo ir šviesos tyrinėjimai“. 
Logopedė, spec. pedagogė Jūratė Žilienė  Klaipėdos rajono logopedų, spec. pedagogų metodinėje dienoje ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre 
skaitė pranešimą „Komandinio darbo ypatumai ugdant EES turinčius mokinius. Pozityvaus elgesio metodo taikymo galimybės“. 

Sutelkta įstaigos bendruomenė, komandinis pedagogų darbas leido pasiekti gerų įstaigos veiklos rezultatų. Įstaigoje sukurtas tėvų komitetas dalyvavo 
sprendžiant klausimus susijusius su ugdomosios veiklos organizavimu COVID-19 pandemijos laikotarpiu, teikė siūlymus veiklos efektyvinimui ir 
tobulinimui. 

Nuo 2021 metų įstaiga atlieka veiklos kokybės įsivertinimą IQES online Lietuva sistemoje. Plačiojo audito rezultatai parodė stipriausias įstaigos 
sritis: 2. Vaiko ugdymas ir ugdymasis, parama ir pagalba vaikui, šeimai, 4. Mokyklos valdymas ir 6. Mokyklos valdymas. Analizavimui ir tobulinimui 
pasirinktas pagalbinis rodiklis 5.2.1. Veiklos erdvė ir jos būklė mokykloje.  Išanalizavus rodiklį galima teigti, kad tėvai yra patenkinti gaunamomis 
ugdymo(si) paslaugomis. Vaiko šeima pasitiki mokytojais, specialistais, vertina, kad priimant sprendimus dėl aplinkos turtinimo ir atnaujinimo yra tariamasi 
su tėvų atstovais. Tėvų ir darbuotojų nuomone, ugdymo(si) aplinką reikėtų praturtinti inovatyviomis ugdymo(si) priemonėmis. 

Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę teikiama aktuali, savalaikė informacija ugdytinių tėvams ir visuomenei internetinėje 
svetainėje www.priekulesdarzelis.lt, elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt.  

 
II. VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ (SSGG) 

Stipriosios pusės: 

● Svetinga, saugi, estetiška įstaigos edukacinė aplinka. 
● Palankios galimybės kelti pedagogų kvalifikaciją. 
● Vykdoma gerosios patirties sklaida įstaigoje ir rajone. 
● Teigiama įstaigos bendruomenės nuostata taikant šiuolaikines 
technologijas, inovatyvius metodus ugdymo procese. 
● Ugdymo programų atitiktis vaikų poreikiams. 
● Stipri specialistų komanda ir veiksmingas kompleksinės pagalbos 
teikimas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. 

Silpnosios pusės: 

● Įstaigos personalas neturi būtinų įgūdžių rengiant paraiškas ES projektams ir 
įsisavinant projekto lėšas. 
● Įstaiga neturi specialisto fiziniam vaikų aktyvumui ugdyti. 
● Jaunų pedagogų patirties stoka planuojant ugdomąją veiklą, bendraujant ir 
bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais.  
● Sistemingas tėvų švietimas. 
● Pasyvi tėvų komiteto veikla. 
● Drevernos skyriuje reikalingas kai kurių patalpų remontas (įtrūkusios sienos, 

http://www.priekulesdarzelis.lt/
http://www.musudarzelis.lt/


 
 

● Nuosekliai įgyvendinamos „Sveikatą stiprinančios mokyklos“ ir 
„Aktyvios mokyklos“ programos. 
● Dėmesys vaikų emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimui. 
● Nuosekliai įgyvendinamos SEU programos: „Zipio draugai“, 
„Kimochis“. 
● Ugdymo programų atitiktis vaikų poreikiams. 
● Dalyvaujame ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto 
kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo 
paramos programoje ikimokyklinių ugdymo įstaigose. 
● Dalyvaujame Vaisių, daržovių, pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimo programose. 
● Lopšelyje-darželyje įsteigtas psichologo etatas, įrengtas kabinetas. 
● Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje grupių lauko erdvėse įrengtos 
naujos pavėsinės. 
● Drevernos skyriuje visų grupių lauko erdvėse pastatyti nauji žaidimų 
įrenginiai. 

plyšiai tarp grindų). 

Galimybės: 

● Modernizuoti ugdymo procesą, suteikti daugiau galimybių dirbti su 
IKT. 
● Plėtoti mokytojų, vaikų, tėvų dalyvavimą tarptautiniame eTwinning 
projekte. 
● Gerinti mikroklimatą ir stiprinti bendruomenės ryšius. 
● Stiprinti jaunų mokytojų pedagogines kompetencijas. 
● Ieškoti naujų patrauklių būdų kaip įtraukti tėvus į ugdymo procesą. 
● Plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. 
● Atnaujinti ar įrengti naujas lauko edukacines erdves skyriuose. 
● Turtinti lopšelio-darželio materialinę bazę tėvų 1,2 proc. GPM ir 
rėmėjų paramos lėšomis bei rengiant projektus. 
● Sėkmingai įgyvendinti vidaus kontrolės politiką. 

Grėsmės: 

● Ikimokyklinio ugdymo mokytojų trūkumas. 
● Daugėja vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius. 
● Darbas pandemijos metu ar karantino laikotarpiu. 
● Darbas nuotoliniu būdu silpnina vaikų komunikacijos ir socialines 
kompetencijas. 
 



 

III.  STRATEGINIAI PRIORITETAI 
 

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

IV. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
             1. Tikslas. Kurti inovatyvią ugdymosi aplinką, kuri skatintų saviraišką, tenkintų fizinius, socialinius, emocinius vaiko poreikius. 
             1.1. Uždaviniai: 
             1.1.1. Kurti inovatyvias ugdymosi erdves eksperimentavimui, stebėjimui, tyrinėjimui, kūrybiškumo ugdymui. 
             1.1.2. Taikyti STEAM metodą  kasdienėje ugdomojoje veikloje aktyvinant vaiko saviraišką. 
             1.1.3. Siekti vaiko socialinės ir emocinės gerovės įgyvendinant SEU programas, projektus. 
             1.1.4. Stiprinti specialistų komandinį darbą siekiant gerinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 
     
             2. Tikslas. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekiant būti besimokančia organizacija. 
             2.1. Uždaviniai: 
             2.1.1. Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą, nuolatinį tobulėjimą ir mokymąsi. 
             2.1.2. Gerinti bendruomenės komandinį darbą, kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichologinę aplinką. 
             2.1.3. Stiprinti  ir aktyvinti partnerystę su šeima. 
 

V. ĮSTAIGOS TARYBOS POSĖDŽIAI 
 

Eil. 
Nr.  

Posėdžio tema 
 

Data Atsakingas asmuo 

1. Direktoriaus metų ataskaitos pristatymas Vasario  mėn. Direktorius 
Tarybos pirmininkas 
Buhalteris 

2. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, pagalbinių rodiklių: 1.3.1. IUM bendruomenės 
narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė; 1.3.2. Bendravimas ir 
bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, įvertinimo aptarimas 

Gegužės mėn. Direktorius 
Tarybos pirmininkas 

3. 
 

Efektyvinti ugdytinių šeimos narių įtraukimą į darželio aplinkos turtinimą, atnaujinimą 
skiriant įstaigai 1,2 proc. pajamų mokesčio  

Lapkričio mėn. Direktorius 
Tarybos pirmininkas 
 



 

4. 4.1. 2020−2022 metų strateginio plano įgyvendinimo aptarimas. 2023−2025 m. 
prioritetinių sričių numatymas 
4.2. 2021−2022 mokslo metų įgyvendintų veiklos plano priemonių aptarimas 
4.3. 2022−2024 metų mokytojų atestacijos programos sudarymas 

Gruodžio mėn. Direktorius 
Tarybos pirmininkas 
 
 

 
VI. MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 

 
Eil. 
Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas asmuo 
 

1. Įtraukiojo švietimo nuostatų formavimas lopšelyje-darželyje galimybės ir grėsmės Vasario mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
VGK grupė 

2. 2.1. STEAM metodo integravimas į kasdienę ugdomąją veiklą aktyvinant vaikų 
saviraiškos galias. Gerosios patirties pavyzdžių aptarimas 
2.2. Įstaigos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo kokybės rodiklių 
aptarimas 

Balandžio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
KVA grupė 

3. 3.1. Įgyvendintų SEU programų aptarimas 
3.2. eTwinning projektinės veiklos rezultatų aptarimas 
3.3. Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose ir rajono konkursuose, projektuose. 
3.4. Bendradarbiavimas su šeima. Rezultatų pristatymas ir apibendrinimas 

Gegužės mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
Psichologas 
Metodinė grupė 

4. 4.1. Inovatyvių ugdymo(si) erdvių pritaikymas kūrybiškumo ugdymui 
4.2. Vaikų adaptacijos tyrimo rezultatų aptarimas 

Spalio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
Psichologas 
Metodinė grupė 

5. 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo aptarimas, tikslų numatymas 2023 metams Gruodžio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

 
 
 



 

 
VII. METODINĖ VEIKLA 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Data Atsakingas asmuo 
 

1. Susirinkimai   
1.1. Tarptautinio eTwinning projekto „Advent calendar“ įgyvendinimo aptarimas Sausio mėn. Logopedė-spec.pedagogė 

Mokytojai 
1.2. Laboratorinių priemonių naudojimo galimybės kasdienėje veikloje Vasario mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 
1.3. STEAM metodo taikymo galimybės lauko erdvėje. Naujų erdvių sukūrimas, turimų 

pritaikymas tyrinėjimo, eksperimentavimo ugdomosioms veikloms 
 

Kovo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

1.4. 
 

Tarptautinio  eTwinning projekto „Fun Montessori workshop“ įgyvendinimo 
aptarimas 

Balandžio mėn. Logopedė-spec.pedagogė 
Mokytojai 

1.5. 1.5.1. Ugdymo turinio pritaikymas ir individualizavimas vaikams turintiems SUP 
1.5.2. Vaikų ugdymosi pasiekimų pokyčio aptarimas 

Gegužės mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
VGK grupė 

1.6. Temų pasirinkimas ir plėtojimas integruojant STEAM metodą 
 

Rugsėjo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

1.7. STEAM erdvės grupėse, kurios skatina ir aktyvina veiklas Spalio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 
Mokytojai 

1.8. Įgyvendintų  projektų pristatymas. Bendradarbiavimas su šeima. Lapkričio mėn. Metodinė grupė 
Mokytojai 

1.9. Metodinės tarybos veiklos aptarimas, uždavinių 2023 m. suderinimas Gruodžio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui 

2. Atviros veiklos   
2.1. Kūrybiškumo ugdymas „Spalvų pasaulyje“ Kovo mėn. Dž. Kavolienė 
2.2. 2.2.1. Gamtosauginė, ekologinė veikla „Sodinu daigelį, auginu medelį“ 

2.2.2. Ekologine tema „Gamta – mūsų namai“ 
 
2.2.3. STEAM veikla „Lijo, lijo lietus“ 

Balandžio mėn. D. Strumylenė 
R. Mikšienė 
L.Vyštartienė 
A. Smilginienė 



 

2.3. Sveikatingumo veikla „Vanduo – mūsų kūnas“ Gegužės mėn. V. Tiškuvienė 
2.4. 2.4.1. STEAM metodo integravimas į kasdienę veiklą „Svečiuose Kakė Makė“ 

 
2.4.2. Sveikatos kompetencijų ugdymas „Aš saugus ir sveikas“ 
2.4.3. STEAM veikla „Rudens spalvos“ 

Lapkričio mėn. R. Abromaitienė 
V. Užpurvienė 
D. Mažeikienė 
Dž. Kavolienė 

2.5. STEAM veikla „Kuriu Kalėdas“ Gruodžio mėn. D. Strumylienė 
2.6. Kūrybinė veikla „Smėlio laboratorija“ Gegužės mėn. R. Tažienė 
3. Pranešimai, gerosios patirties sklaida   

3.1. Straipsnis „Vaidinu pasaką su STEAM“ Sausio mėn. A. Smilginienė 
3.2. STEAM metodo taikymas ugdant vaikų pažinimo įgūdžius ir kompetencijas. Gerosios 

patirties pristatymas rajono pedagogams 
Vasario mėn. A. Smilginienė 

V. Pakalniškienė 
3.3. 3.3.1. Socialinis-emocinis ugdymas. Gerosios patirties pristatymas rajono 

pedagogams  
3.3.2. Sveikatos programų įgyvendinimas 4-5 metų amžiaus vaikų grupėse. Gerosios 
patirties pristatymas rajono pedagogams 

Kovo mėn. R. Tažienė 
 
Dž. Kavolienė 
D. Strumylienė 

3.4. Pranešimas tėvams „Pasakų svarba ikimokykliniame amžiuje“ Balandžio mėn. S. Bliudžienė 
3.5. 3.5.1. Paskaita tėvams „Vaikų adaptacija: kaip padėti sau ir vaikui“ 

3.5.2. Paskaita tėvams „Pasakų svarba ikimokykliniame amžiuje“ 
Birželio mėn. S. Bliudžienė 

4. Metodiniai darbai   
4.1. Lavinamosios kortelės: „Skrenda, plaukia, važiuoja“, „Profesijos“, Surask šešėlį“ Sausio mėn. R. Tažienė 
4.2. 4.2.1. Metodinė priemonė „Skaičių šalyje“ 

4.2.2. Priemonė spalvų skyrimui, smulkiosios motorikos lavinimui „Surask tokią 
pačią spalvą“ 
4.2.3. Pažintinė priemonė „Pėdsakai“ 
4.2.4. Vaizdinė priemonė „Atpažink savo emociją“ 

Vasario mėn. I. Balbukovienė 
D. Mažeikienė 
 
V. Tiškuvienė 
V. Bakševičienė 

4.3. Metodinė priemonė „Šešėlių teatras“ Balandžio mėn. I. Balbukovienė 
4.4. Tyrinėjimo, eksperimentavimo stendas lauko aikštelėje „Man smalsu, kaip tai veikia“ Gegužės mėn. Dž. Kavolienė 
4.5. Vaizdinė pažintinė priemonė „Pažink spalvas“ Rugsėjo mėn. S. Marcinkevičienė 
4.6. 4.6.1. Emocijų ženklinimo priemonė „Mano nuotaika“ 

4.6.2. Metodinė priemonė matematiniam lavinimui „Suskaičiuok saules ir mėnulius“ 
Spalio mėn. D. Mažeikienė 

V. Bakševičienė 
4.7. 4.7.1. Metodinė priemonė šviesos stalui „Geometrinės figūros“ 

4.7.2. Stalo žaidimas loto „Naminiai gyvūnai“ 
4.7.3. Skaičių pažinimui „Bitutės skaičiai“ 

Lapkričio mėn. I. Balbukovienė 
L. Vyštartienė 
R. Mikšienė 



 

5. Parodos   
5.1. Parodos „Inkilėliai mūsų sparnuotiesiems draugams“ organizavimas įstaigoje 

aktyvinant ugdytinių tėvelius, darbuotojus, pedagogus 
Kovo mėn. V. Užpurvienė 

R. Abromaitienė 
5.2. Paroda miesto bibliotekoje „Velykų margumynai“ Balandžio mėn. D. Strumylienė 
5.3. Organizuoti respublikinę virtualią kūrybinių darbų parodą ekologine žemės tema Balandžio mėn. D. Strumylienė 

A. Smilginienė 
5.4. Virtualios parodos organizavimas „Raktų pakabukas tėčiui“ bendradarbiaujant su 

Klaipėdos miesto lopšeliu-darželiu „Puriena“ 
Birželio mėn. Dž. Kavolienė 

 
VIII. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS 

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

1.1. Uždavinys. Kurti inovatyvias ugdymosi erdves eksperimentavimui, stebėjimui, tyrinėjimui, kūrybiškumo ugdymui. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  
sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo 
tvarka 

1 2 3 4 5 6 
1.1.1. Įsigyti 2 interaktyvius ekranus 

Įsigyti laboratorines priemones 
Kovo mėn. Direktorius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

2 grupės bus aprūpintos 
interaktyviais ekranais.  
13 grupių bus aprūpinta 
priemonėmis 
eksperimentavimui, 
tyrinėjimui 
Bus sukurtos sąlygos 
inovatyviam ugdymui 

Metodinės 
tarybos posėdis 

1.1.2. 
 

Dalintis gerąja patirtimi. Kūrybiškumo 
ugdymas dirbant su interakyviais ekranais 

Balandžio  mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Ugdomasis procesas bus 
patrauklesnis, priemonė 
suteiks daugiau galimybių 
taikyti įvairius ugdymo 
metodus. Pasidalinta su 
pedagogais patirtimi 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.1.3. Įrengti STEAM erdvę Priekulės vaikų Gegužės mėn. Direktorius Sukurta erdvė kūrybiškumo Metodinės 



 

lopšelyje-darželyje „Kūrybiškumo kubai“ Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

ugdymui, spontaniškai, 
vaikų veiklai 

tarybos posėdis 

1.1.4. Įrengti eksperimentavimo, tyrinėjimo STEAM 
erdvę Derceklių skyriuje 

Spalio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
 

Lauko erdvės bus įvairesnės 
ir patrauklesnės, 
skatinančios vaikus būti 
aktyviais kūrėjais. Sukurtos 
puikios galimybės kurti ir 
eksperimentuoti lauke 

Metodinės 
tarybos posėdis 

 
1.2. Uždavinys. Taikyti STEAM metodą kasdienėje ugdomojoje veikloje aktyvinant vaiko saviraišką. 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  
sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo 
tvarka 

1 2 3 4 5 6 
1.2.1. Pristatyti kūrybinę veiklą „Vaidinu pasaką su 

STEAM“ 
Sausio mėn. A. Smilginienė Bus vykdoma sklaida šalyje 

apie vykdomą STEAM 
kūrybiškumo veiklą 
įstaigoje. Pasidalinta gerąja 
patirtimi 

Straipsnis 

1.2.2. 
 

Organizuoti STEAM savaites Sausio−gruodžio 
mėn. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Kartą per mėnesį bus 
organizuojamos STEAM 
savaitės. Vaikams sudarytos 
sąlygos kurti, 
eksperimentuoti 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.2.3. Dalintis gerąja patirtimi rajone. Parengti 
pranešimą „STEAM metodo taikymas ugdant 
vaikų pažinimo įgūdžius ir kompetencijas“  

Vasario mėn. V. Pakalniškienė 
A. Smilginienė 

Pasidalinta gerąja patirtimi 
su rajono pedagogais 

Susirinkimas 

1.2.4. Kurti STEAM erdves grupėse, kurios skatintų 
ir aktyvintų spontanišką vaikų veiklą 

Spalio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Ugdomoji veikla taps 
kūrybiškesnė, vaikai bus 
aktyvūs ugdomojo proceso 
dalyviai 

Metodinės 
tarybos posėdis 

1.2.5. Vykdyti atviras STEAM veiklas:  Sausio−gruodžio  R. Abromaitienė Pasidalinta gerąja patirtimi Metodinės 



 

„Svečiuose Kakė Makė“ 
„Rudens spalvos“ 
„Kuriu Kalėdas“ 
„Lijo, lijo lietus“ 

mėn. V. Užpurvienė 
Dž. Kavolienė 
D. Strumylienė 
S. Smilginienė 

su įstaigos pedagogais. 
Ugdymo procesas bus 
patrauklus, kūrybiškas 
skatinantis pažinti 

tarybos posėdis 

 
1.3. 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 
1.3.1. Organizuoti socialinę akciją „Nenurašyk, o 

palaikyk“ 
Kovo mėn. Spec. pedagogas 

Psichologas 
Stiprės tolerancija, vaikai 
bus supažindinami su 
Dauno sindromą turinčiais 
žmonėmis. Bus 
formuojamos darbuotojų 
teigiamos nuostatos į šiuos 
žmones ir jų šeimas. 

Akcija 

1.3.2. Dalyvauti rajono rėmimo programų 
konkursuose, teikti paraiškas finansavimui 
gauti etninės ir sveikatingumo projektų veiklų 
įgyvendinimui 

Kovo-birželio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Gerės ugdymo sąlygos. 
Plėtosis tarpinstituciniai 
ryšiai. Ugdomasis procesas 
praturtintas projektine 
veikla 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.3. Organizuoti elgesio mokyklėlę „Drugelių“ ir 
„Boružėlių“ grupėse 

Sausio−kovo mėn. Psichologas Gerės vaikų tarpusavio 
santykiai, stiprės emociniai 
ryšiai su pedagogais. 

VGK posėdis 

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

Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Gerės vaikų socialiniai-
emociniai bendravimo 
įgūdžiai. Programa bus 
įgyvendinta Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje, 
Derceklių ir Drevernos 
skyriuose, viso 5 grupėse 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.5. Įgyvendinti tarptautinę SEU programą  Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio Gerės ugdytinių saviraiškos, Mokytojų 



 

„Zipio draugai“  ugdymo 
mokytojai 

socializacijos ir bendravimo 
gebėjimai. Programa bus 
įgyvendinta Priekulės vaikų 
lopšelyje-darželyje, 
Derceklių ir Drevernos 
skyriuose, viso 3 grupėse  

tarybos posėdis 

1.3.6. Įgyvendinti socialinį-emocinį projektą 
„Dramblys“ 

Spalio− gruodžio mėn. Psichologas Gerės vaikų socialiniai-
emociniai bendravimo 
įgūdžiai 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.3.7. Vykdyti „e Twinning“ tarptautinę projektinę 
veiklą „Fun Montessori workshop“ 

Sausio−gegužės mėn. Pagalbos vaikui 
specialistės: 
J. Žilienė 
I. Mendelytė 

Bus sukurtos sąlygos 
įvairesnei projektinei 
veiklai, plėtojami 
tarptautiniai ryšiai su 
kitomis įstaigomis 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

   
1.4. Uždavinys. Stiprinti specialistų komandinį darbą siekiant gerinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius. 

  
Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  
sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo 
tvarka 

1 2 3 4 5 6 
1.4.1. Organizuoti pagalbos vaikui specialistų 

dalykinius pokalbius 
Sausio−gruodžio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Gerės komandinio darbo ir 
vaikui teikiamos pagalbos 
efektyvumas. Stiprės 
komandinio darbo ryšiai ir 
ugdymo kokybė 

Pokalbiai 

1.4.2. Vykdyti Vaiko gerovės komisijos veiklą (1 
priedas) 

Sausio−gruodžio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Bus teikiama koordinuota 
specialistų pagalba, 
organizuojamas prevencinis 
darbas, teikiama švietimo 
pagalba 

Vaiko gerovės 
komisijos 
posėdis 

1.4.3. Įgyvendinti „Sveikatą stiprinančios 
mokyklos“ ir „Aktyvios mokyklos“ 
programas 

Sausio−gruodžio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 

Gerės vaikų fizinis 
aktyvumas, sveikatos 
saugojimo ir stiprinimo 

Mokytojų 
tarybos posėdis 



 

ugdymui 
Sveikatingumo  
grupė  

įgūdžiai 

1.4.4. Atlikti naujai atėjusių vaikų adaptacijos 
tyrimą 

Lapkričio mėn. Psichologas Įvertinta vaikų emocinė 
sveikata 

Metodinės 
tarybos posėdis 

1.4.5. Dalyvauti respublikiniame projekte 
„Sveikatiada“ 

Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 
VSP 
specialistas 

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

Metodinės 
tarybos posėdis 

1.4.6. Vykdyti respublikinį projektą „Futboliukas“ Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 
VSP 
specialistas 

Gerės vaikų sveikata, fizinis 
aktyvumas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.4.7. Dalyvauti respublikiniame projekte „Lietuvos 
mažųjų žaidynės“ 

Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 
VSP 
specialistas 

Gerės vaikų sveikata, fizinis 
aktyvumas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.4.8. Įgyvendinti respublikinę „Jaunojo atleto“ 
programą 

Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 
VSP 
specialistas 

Gerės vaikų sveikata, fizinis 
aktyvumas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 

1.4.9. Dalyvauti ES programoje „Vaisių ir daržovių 
bei pieno ir pieno produktų vartojimo 
skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“ 

Sausio−gruodžio mėn. Direktorius Pagerinta ir praturtinta 
vaikų mityba stiprins vaikų 
sveikatą 

Įstaigos 
tarybos posėdis 

1.4.10. Vykdyti ekologišką vaikų maitinimą įstaigoje Sausio−kovo mėn. Direktorius Pagerinta ir praturtinta 
vaikų mityba stiprins vaikų 
sveikatą 

Įstaigos 
tarybos posėdis 

1.4.11. Organizuoti specialistų ir mokytojų padėjėjų 
darbui su spec. poreikių turinčiais vaikais 

Sausio−gruodžio mėn. Psichologas Gerės mokytojų padėjėjų 
darbui su spec. poreikių 

Pokalbiai 



 

atvejo analizės grupės darbą turinčiais vaikais 
kompetencija, specialistų 
komandinio darbo įgūdžiai 

         
  2. Tikslas. Skatinti profesinę lyderystę, komandinį darbą, siekiant būti besimokančia organizacija. 
     
  2.1. Skatinti pedagogų kvalifikacijos kėlimą, 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 seminaruose 
Sausio−gruodžio mėn. Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Pedagogai 5 dienas per 
metus tobulins kvalifikaciją 
ir profesines kompetencijas 

Kvalifikacijos 
pažymėjimai 

2.1.2. Parengti metodinius darbus: 
„Skrenda, plaukia, važiuoja“, „Profesijos“, 
„Surask šešėlį“ 
„Skaičių šalyje“ 
„Surask tokią pačią spalvą“ 
„Pėdsakai“ 
„Atpažink savo emociją“ 
„Šešėlių teatras“ 
„Man smalsu, kaip tai veikia“ 
„Pažink spalvas“ 
„Mano nuotaika“ 
„Suskaičiuok planetas“ 
„Geometrinės figūros“ 
„Naminiai gyvūnai“ 
„Bitutės skaičiai“ 

Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Ugdomoji veikla taps 
kūrybiškesnė, vaikai bus 
aktyvūs ugdomojo proceso 
dalyviai 

Metodinės 
tarybos posėdis 

2.1.3. Vykdyti pedagoginę priežiūrą (3 priedas) Sausio−gruodžio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Įvertinti pedagogų 
gebėjimai, numatytos gairės 
praktikos tobulinimui 

Individualūs 
pokalbiai 



 

2.1.4. Organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimo 
motyvacinius pokalbius 

Sausio−gruodžio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Stiprės pedagogų 
motyvacija, gebės įsivertinti 
pedagoginę praktinę veiklą, 
numatyti tolimesnius 
profesinius tikslus 

Individualūs 
pokalbiai 

 
  2.2. Uždavinys. Gerinti bendruomenės komandinį darbą kuriant sveikatai palankią fizinę ir psichologinę aplinką. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  
sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo 
tvarka 

1 2 3 4 5 6 
2.2.1. Dalyvauti darbuotojų kompetencijos 

psichikos sveikatos srityje didinimo 
mokymuose 

Sausio−kovo mėn. Darbuotojai Gerės darbuotojų psichinė 
sveikata, tarpusavio 
emociniai ryšiai 

Mokymai 

2.2.2. Dalyvauti mankštos programoje Vasario-kovo mėn. Darbuotojai Gerės darbuotojų tarpusavio 
ryšiai, stiprės sveikata 

Mankštos 

2.2.3. Sukurti informacinį stendą „Inovatyvus 
ugdymas darželyje“ 

Balandžio mėn. Dž. Kavolienė 
D. Strumylienė 

Sukurtas informatyvus 
stendas. Sustiprinti 
komandinio darbo ryšiai 

Stendas 

2.2.4. Organizuoti dailės terapijos užsiėmimus Rugsėjo mėn. Psichologas Gerės darbuotojų tarpusavio 
emociniai ryšiai, stiprės 
saviugdos poreikis 

Užsiėmimai 

2.2.5. Organizuoti seminarą „Bendruomenės narių 
bendravimo ir bendradarbiavimo kokybė“ 

Spalio mėn. Direktorius Gerės darbuotojų 
komandinis darbas, 
tarpusavio ryšiai 

Seminaras 

 
  2.3. Uždavinys. Stiprinti ir aktyvinti partnerystę su šeima. 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Laikas Atsakingi  
vykdytojai 

Laukiamas rezultatas,  
sėkmės kriterijai 

Atsiskaitymo 
tvarka 

1 2 3 4 5 6 
2.3.1. Organizuoti tėvų susirinkimus grupėse Rugsėjo mėn. Ikimokyklinio 

ugdymo 
Tėvams suteikta informacija 
apie vaikų adaptaciją, 

Grupių 
susirinkimai 



 

mokytojai numatomą ugdymą, 
teikiamas paslaugas 

2.3.2. Teikti informaciją, susijusią su vaikų ugdymu 
elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“  

Spalio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Vyks saugus bendravimas 
elektroniniame dienyne. 
Tėvai gaus išsamią 
informaciją apie vykdomą 
ugdomąjį procesą 

Grupių 
susirinkimai 

2.3.3. Aptarti su tėvais vaikų pagalbos planų 
įgyvendinimą 

Sausio−gruodžio mėn. VGK grupė Bus gerinamos vaikų 
kompetencijos. Pagalba 
vaikams bus koordinuota, 
visapusiška 

Individualūs 
pokalbiai 

2.3.4.  Nuoseklus tėvų švietimas Sausio−gruodžio mėn. Psichologas 1 kartą per mėnesį 
vykdomas tėvų švietimas: 
paskaitos, mokymai, 
konferencijos 

Nuotoliniu 
būdu. Išsiųstos 
prisijungimo 
nuorodos 

2.3.5. Organizuoti šeimos savaitę „Močiutės 
skrynelėje“ 

Lapkričio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Aktyvus, kūrybiškas 
bendradarbiavimas su šeima 

Savaitės planai 

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

Sausio−gruodžio mėn. Pagalbos 
vaikui 
specialistė  
I. Mendelytė 

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

Mokytojų 
tarybos posėdis 

2.3.7. Įgyvendinti projektines sveikatingumo 
veiklas grupėse: 
„Mums linksma ir smagu būryje draugų“ 
„Į sveikatos šalį“ 
„Noriu būti sveikas ir stiprus“ 
„Lašelio kelionė“ 

Sausio−gruodžio mėn. Ikimokyklinio 
ugdymo 
mokytojai 

Aktyvus tėvų įsitraukimas į 
sveikatinimo veiklas. Vaikų 
sveikatos stiprinimas 

Mokytojų 
tarybos posėdis 



 

 
2.3.8. Teikti ir atnaujinti informaciją apie įstaigos 

veiklą internetinėje svetainėje 
www.priekulesdarzelis.lt  

Sausio−gruodžio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Nuolat teikiama ir 
atnaujinama informacija 
apie įstaigos veiklą 

Internetinė 
svetainė 
www.priekules
darzelis.lt  

 
SUDERINTA 
Lopšelio-darželio tarybos 
protokoliniu nutarimu 
(2021-12-29 protokolo Nr. P2-6)

http://www.priekulesdarzelis.lt/
http://www.priekulesdarzelis.lt/
http://www.priekulesdarzelis.lt/
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  KLAIPĖDOS R. PRIEKULĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  
VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS 2022 M. SAUSIO−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.  Vaiko gerovės komisijos posėdžių 

organizavimas 
 

Sausio−gruodžio 
mėn. 

VGK pirmininkas 

1.2.  Vaiko gerovės komisijos veiklos plano 
pristatymas ir aptarimas  

Sausio mėn.  VGK pirmininkas  

1.3. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas, 
koregavimas, papildymas, derinimas su 
Klaipėdos rajono PPT   

Rugsėjo mėn. Logopedas,  specialusis 
pedagogas 

 2. SPECIALUSIS UGDYMAS   
2.1.  Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų 

pirminis vertinimas, specialiųjų ugdymosi 
poreikių lygio nustatymas  

Rugsėjo mėn.  Logopedas  

2.2.  Duomenų apie specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčius vaikus pateikimas apskaitai  

Rugsėjo mėn.  Specialusis pedagogas  

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

Pagal poreikį  Pagalbos vaikui 
specialistai  

 



 

2.4.  Pagalbos vaikui planų sudarymas ir aptarimas  2 kartus per mokslo 
metus  

VGK grupė 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  

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

Sausio ir spalio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  
Pagalbos vaikui 
specialistai  

2.6 Vaikų ugdymo(si) individualios pažangos 
vertinimas  

Sausio ir gegužės 
mėn. 

Pagalbos vaikui 
specialistai 

2.7.  Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, grupių 
pedagogais įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimus, elgesio ir (ar) emocijų sutrikimus  

Sausio−gruodžio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  
Pagalbos vaikui 
specialistai  

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

Pagal poreikį  VSP specialistas  

2.9. Įtraukiojo švietimo nuostatų įgyvendinimas. 
Vaiko gerovės mokykla 

Vasario mėn. Pagalbos vaikui 
specialistai 
 

2.10 Ugdymo turinio pritaikymas ir 
individualizavimas mokiniams turintiems SUP 

Spalio mėn.  Pagalbos vaikui 
specialistai 
 

3. PREVENCINĖ VEIKLA  
3.1.  Koordinuoti „Smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos ir stebėsenos tvarkos“ vykdymą  
Sausio−gruodžio 
mėn.  

VGK pirmininkas  

3.2.  
  
  

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

Sausio−gruodžio 
mėn.  

Pagalbos vaikui 
specialistai  

3.3.  Įgyvendinti socialines ir emocines 
kompetencijas ugdančias prevencines 
programas „Zipio draugai“, „Kimochis“  

Sausio−gruodžio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai 

3.4.  Dalyvauti respublikinėje sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklų „Sveika mokykla“ ir „Aktyvi 
mokykla“ veikloje  

Sausio−gruodžio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  

3.5.  Dalyvauti respublikinėse fizinį aktyvumą 
skatinančiose veiklose „Futboliukas“, „Jaunasis 
atletas“ , „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

Sausio−gruodžio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  

3.6.  Dalyvauti respublikiniame projekte 
„Sveikatiada“  

Sausio−gruodžio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  

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

Sausio-gruodžio 
mėn.  

Pagalbos vaikui 
specialistė I. Mendelytė  
  



 

3.8.  Dalyvauti Europos vaisių ir pieno produktų 
vartojimo skatinimo programoje „Vaisiai 
vaikams“, „Pienas vaikams“  

Rugsėjo−gruodžio 
mėn.  

Direktorius  

3.9.  Įgyvendinti grupių sveikatingumo projektus Sausio−gruodžio 
mėn.  

Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai  

3.10.  Dalyvauti „e Twinning“ projekte „Fun 
Montessori workshop“ 

Sausio-gegužės 
mėn.  

Pagalbos vaikui 
specialistės: J. Žilienė  
I. Mendelytė  

3.11 Dalyvauti „eTwinning“ projektuose  Sausio-gruodžio 
mėn. 

Pagalbos vaikui 
specialistai 
 

3.12.  Emocinio intelekto ir socialinių emocinių 
kompetencijų ugdymo programa „Dramblys“ 

Spalio–gruodžio 
mėn. 

Psichologė S. Bliudžienė  

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

Sausio−gruodžio 
mėn.  

VSP specialistas  

3.14. „Nenurašyk, o palaikyk“ – socialinė akcija 
skirta žmonių su Dauno sindromu palaikymui 

Kovo 21 d.  Pagalbos vaikui 
specialistai 

3.15.  „Elgesio mokyklėlė” Sausio–kovo mėn. Psichologė S.Bliudžienė  
3.16. Pranešimas „Komunikacija su vaiku – svarbus 

sėkmingo ugdymo(si) veiksnys.“ 
Rugpjūčio mėn. Pagalbos vaikui 

specialistai 
3.17. Pranešimas tėvams „Pasakų svarba 

ikimokykliniame amžiuje.“ 
Balandžio mėn. Psichologė S. Bliudžienė  

3.18. Pranešimas tėvams „Vaikų adaptacija darželyje: 
kaip padėti sau ir vaikui“ 

Birželio mėn.  Psichologė S. Bliudžienė 

 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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TRADICINIŲ RENGINIŲ IR KALENDORINIŲ ŠVENČIŲ PLANAS  
  

Eil. 
Nr.  

Priemonės  Data  Atsakingi  

1.  Trijų Karalių šventė Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje 
 
Derceklių skyriuje 
Drevernos skyriuje 

Sausio mėn. R. Tulickienė 
D. Mažeikienė 
V. Tiškuvienė 
S. Guščiuvienė 
L. Mikužienė 

2.  Sausio 13-osios pilietinė akcija ,,Atmintis 
gyva, nes liudija“ Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje, Derceklių ir Drevernos skyriuose 

Sausio mėn.  Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai 

3.  Vasario 16-osios renginiai grupėse ,,Kuriu, 
dainuoju Lietuvai“ 

Vasario mėn. R. Tulickienė 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai 

4.   Kovo 11-osios renginiai grupėse ,,Tau, 
gimtine, dovanoju skambią, skambią dainą“ 

Kovo mėn.  R. Tulickienė 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytoj 

5.  Užgavėnių šventė lauko aikštelėse  
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje 
 
Derceklių skyriuje 
 
Drevernos skyriuje 

Kovo mėn. R. Abromaitienė 
V. Užpurvienė 
D. Strumylienė 
G. Marčiukienė 
S. Šibajevienė 
G. Liutkutė 

6. Mažųjų Velykėlių šventė  
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje 
 
Derceklių skyriuje 
Drevernos skyriuje 

Balandžio mėn. A. Smilginienė 
B. R. Mikšienė 
L. Vyštartienė 
I. Balbukovienė 
J. Kiekštaitienė 

7. Šventiniai renginiai Motinos dienai  
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje, Derceklių 
ir Drevernos skyriuose 
,,Tau, Mamyte, dovanoju iš mažos širdelės“ 

Gegužės mėn. R. Tulickienė ir  
L. Pladienė 
Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai 

8. Atsisveikinimo su darželiu šventiniai renginiai 
Priekulės vaikų lopšelyje-darželyje 
 
 
 
 
Derceklių skyriuje 
 
 
 
Drevernos skyriuje 

Gegužės mėn. R. Tulickienė ir  
L. Pladienė 
R. Mikšienė 
L. Vyštartienė 
D. Strumylienė 
V. Tiškuvienė 
R. Tažienė 
S. Guščiuvienė 
R. Šeputienė 
S.  Šibajevienė 
V. Pakalniškienė 
L. Mikužienė 



 

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

Rugsėjo mėn. R. Tulickienė ir 
L.Pladienė  
 

10. Rudenėlio šventė Priekulės vaikų lopšelyje-
darželyje  
  
Rudenėlio šventė Derceklių skyriuje   
  
Rudenėlio šventė Drevernos skyriuje   

Spalio mėn. S. Marcinkevičienė  
G. Marčiukienė  
Dž. Kavolienė  
R. Tažienė  
  
A. Palionienė 

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

Lapkričio mėn. R. Tulickienė ir 
L.Pladienė 

12. Advento renginiai grupėse  
Derceklių ir Drevernos skyriuose 

Gruodžio mėn. R. Tažienė  
V. Pakalniškienė  
A. Palionienė 

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

Gruodžio mėn. R. Tulickienė ir 
L.Pladienė 

______________________________________________  
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UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės Data Atsakingi Atsiskaitymo 
tvarka 

1. Ikimokyklinio ugdymo planavimo 
kokybė „Mūsų darželis“ elektroniniame 
dienyne 

Sausio mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Individualios 
žinutės el. dienyne 

2. Mokytojų veiklos vertinimas aukštesnei 
kvalifikacinei kategorijai įgyti 

Sausio−biržel
io mėn. 

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Atestacinės 
komisijos posėdis 

3. Organizuoti pedagogų veiklos 
įsivertinimo motyvacinius pokalbius 

Birželio mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Individualūs 
pokalbiai 

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

Rugsėjo mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Individualūs 
pokalbiai 

5. Ikimokyklinių grupių metinių 
ugdomosios veiklos planų parengimas 

Rugsėjo mėn. Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Individualūs 
pokalbiai 

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

Rugsėjo mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 
Ikimokyklini
o ugdymo 
mokytojai 

Individualūs 
pokalbiai 

7. Pagalbos vaikui ir šeimai veiksmingumas 
adaptacijos laikotarpyje 
 

Lapkričio 
mėn. 

Direktorius 
Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Metodinės grupės 
pasitarimas 

8. Ugdomosios veiklos planavimo ir 
organizavimo kokybė, siekiant ugdyti 
vaikų saviraišką ir kūrybiškumą taikant 
STEAM metodiką 

Gegužės mėn. Direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Metodinės grupės 
pasitarimas 

_________________________ 
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