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ĮSAKYMAS 
DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠAITĖ“ VEIKLOS PLANO  

2022 METAMS TVIRTINIMO 
 

2022 m. sausio 17 d.  Nr. V-2022/5 
Klaipėda 

 
               Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ nuostatais,  patvirtintais Klaipėdos 
miesto administracijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. AD1-2028 „Dėl 
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ nuostatų patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Įstaigos tarybos 
posėdžio 2022 m. sausio 6  d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. V5-2022/1) ir Darbo tarybos 
posėdžio 2022 m. sausio 11 d. protokolinį nutarimą (protokolas Nr. V13-2022/1): 

1. N u s t a t a u 2022 metų: 
1.1. prioritetą – švietimo pagalbos teikimas įvairių gebėjimų vaikams, tobulinant 

Įstaigos veiklos planavimą; 
1.2. lopšelio-darželio „Pušaitė“ 2022 metų veiklos tikslus: 
1.2.1. užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, kuriant bendruomenės susitarimais ir 

mokymusi grindžiamą veiklą; 
1.2.2. stiprinti pedagogų motyvaciją ir lyderystę, taikant inovatyvias pedagogines 

praktikas ugdymo(si) procese; 
1.3. uždavinius: 
1.3.1. užtikrinti socialinę ir edukacinę visų ugdytinių įtrauktį į ugdymo procesą; 
1.3.2. tobulinti ugdymo(si) proceso organizavimą, taikant į vaiką orientuotas ugdymo 

teorijas, inovatyvias veiklas ir priemones; 
1.3.3. skatinti kiekvieno Įstaigos bendruomenės nario atsakomybę ir įsitraukimą, 

siekiant kurti besimokančią ir sveikos gyvensenos idėjas taikančią bendruomenę. 
                

2. T v i r t i n u: 
2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ 2021 metų veiklos programos 

įgyvendinimo ataskaitą (1 priedas); 
2.2. Klaipėdos  lopšelio-darželio „Pušaitė“ 2022 metų veiklos planą (2 priedas). 

 
 
 
Direktorė                                                           Daiva Šalkauskienė 
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Klaipėdos  lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ 
direktoriaus 2022 m. sausio 17 d.  
įsakymu Nr. V-2022/5 
1 priedas 

 
 

KLAIPĖDOS  LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PUŠAITĖ“ 
 2021 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
Įgyvendinant 2021 metų veiklos planą buvo siekiama užtikrinti aukštą švietimo paslaugų 

kokybę ir prieinamumą ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. Numatytas prioritetas – 
veiksmingas ugdymo proceso organizavimas. Šio prioriteto įgyvendinimui iškeltas metinis tikslas 
– siekti ugdymo paslaugų kokybės, užtikrinant socialinę ir emocinę vaiko gerovę. Tikslui pasiekti 
buvo iškelti šie uždaviniai: siekti kokybiškos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos, 
orientuotos į vaiko augimą; puoselėti pozityvią emocinę aplinką įstaigos bendruomenės sveikatos 
ir gerovės palaikymui; skatinti ir stiprinti ugdytojų bendruomeniškumą ir lyderystę mokykloje. 

Sistemingai ir kryptingai buvo įgyvendinamas pirmasis uždavinys – siekti kokybiškos 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos. Įstaigos veiklos planavimo sistema, 
numatanti ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą, sudarė prielaidas efektyviam įstaigos funkcionavimui 
bei užtikrino sistemingo, kryptingo, kokybiško ugdymo proceso organizavimą. Veiklos 
planavimas vyko elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“: parengti ilgalaikiai ir trumpalaikiai 
grupių ir specialistų ugdymo planai, žymėtas vaikų lankomumas, rengti vaikų lankomumo 
apskaitos žiniaraščiai, atliktas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. Dokumentai archyvuoti 
elektroninėje laikmenoje. 

2021 m. įstaigoje veikė 10 grupių: 2 ankstyvojo, 6 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio 
amžiaus. Buvo ugdomi 176 vaikai, dirbo 54 darbuotojai (iš viso 48,5 etato, iš jų 22 etatai 
pedagoginių ir 26,5 etato nepedagoginių pareigybių). Buvo užtikrintas nenutrūkstamas 
ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Sėkmingai įgyvendintos Įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo 
vaikų švietimo meninio ir dailės ugdymo, kūno kultūros ir alergiškų vaikų sveikatos stiprinimo 
programos, kurių turinys orientuotas į vaiko, kaip asmenybės, augimą, visapusišką tobulėjimą ir 
kiekvieno vaiko pažangą. Programose dalyvavo 146 ikimokyklinio ir priešmokyklinio bei 30 
ankstyvojo amžiaus vaikų. Aktuali ir savalaikė informacija ugdytojams ir visuomenei talpinta 
interneto svetainėje www.pusaite.lt, „Facebook“ platformoje. 

Aktyviai dalyvauta Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo projekte „Sveika 
mokykla“ ir įgyvendinta Įstaigos sveikatos stiprinimo programa „Pažadas sveikatai“. Pedagogai 
dalijosi gerąja patirtimi Sveikatos mokymo, ligų ir prevencijos centro internetinėje svetainėje 
http://www.smlpc.lt/. Sveikatos stiprinimo veikloje praėjusiais metais buvo užimti visi vaikai ir 
pedagogai. Įgyvendinti tarptautiniai, šalies, miesto projektai: Lietuvos sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ projektas „Sveikata visus metus“ (organizuota 13 sveikatos ir 
sporto renginių), respublikinis fizinio aktyvumo projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ (2 
pedagogai, 20 ugdytinių), Lietuvos futbolo federacijos projektas „Futboliukas“ (3 pedagogai, 40 
ugdytinių), Klaipėdos miesto neformaliojo ugdymo mokytojų projektas „Patyriminio ugdymo 
galimybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinėje veikloje“ (5 pedagogai, 68 
ugdytiniai), vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“ (dalyvavo 2 pedagogai ir 
34 ugdytiniai, organizuoti 2 ankstyvosios prevencijos renginiai), socialinio-emocinio ugdymo 
programa „Kimochis“ (1 pedagogas, 19 ugdytinių), Goethes instituto projektas „Vokiečių kalba su 
Hans Hase“ (1 pedagogas, 19 ugdytinių). 

Ugdymo proceso kokybei užtikrinti, atsižvelgiant į vaiko poreikius, įstaigoje dirbo 21 
pedagogas: 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai (1 metodininkas), 5 ikimokyklinio ugdymo 
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mokytojai metodininkai,  4 ikimokyklinio ugdymo vyresnieji mokytojai, 5 ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai, meninio ugdymo vyresnysis mokytojas, 2 neformaliojo ugdymo mokytojai 
metodininkai, vyresnysis logopedas. Pedagogai ir vadovai kryptingai bei nuosekliai tobulino 
kvalifikaciją ugdymo kokybės, švietimo įstaigos vadybos srityse. Pedagogai paskatinti dalyvauti 
72 val. trukmės mokymų programoje “Besimokančių darželių tinklas”, kurios metu tobulino 
bendrąsias ir didaktines kompetencijas: asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, ugdytinių 
motyvavimo, profesinės komunikacijos, ugdymo(si) turinio įgyvendinimo ir tobulinimo, ugdytinių 
skirtybių ir galimybių pažinimo (specialiųjų poreikių ir gebėjimų atpažinimo), ugdymo(si) aplinkų, 
turinio ir situacijų įvairovės kūrimo, naujų technologijų ir informacijos valdymo. 
Bendradarbiavimu grįstos kultūros kūrimui įtakos turėjo visiems pedagogams organizuotas 
seminaras “Bendradarbiavimo kultūros kūrimas: kaip susikalbėti švietimo įstaigai ir tėvams”. 
Mokymų medžiaga aptarta metodiniuose pasitarimuose. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas pedagogų gerosios patirties sklaidai bei profesinių 
kompetencijų plėtojimui. Organizuota virtuali metodinė diena „STEAM veiklos darželyje“, kurios 
metu 7 mokytojai pristatė savo veiklas. Dalyvavo mokytojai iš Klaipėdos M. Montessori 
mokyklos-darželio ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“. Įstaigos pedagogai dalijosi gerąja 
patirtimi Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ organizuotoje virtualioje metodinėje dienoje 
„Patyriminis ugdymas – mokymasis per asmeninę patirtį“, pristatydami pranešimą „Seku seku 
pasaką“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ organizuotoje virtualioje metodinėje dienoje 
„Informacinių technologijų integravimas į ugdomąjį procesą STEAM veiklose ir jų sklaidoje“, 
skaitytas pranešimas „STEAM taikymas projektinėje veikloje“. Įstaigoje vestos 5 atviros veiklos, 
parengti 3 pranešimai, organizuoti 3 metodiniai pasitarimai aktualiomis temomis: „Pozityvių 
santykių kultūra ir jos formavimo gairės”, „Asmeninė motyvacija, dirbant su vaikais”, „Vaikų 
emocinio intelekto ugdymas“. Nuolatinis darbuotojų profesinis tobulėjimas lėmė  pozityvią 
ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę. 

Savivaldos institucijos padėjo spręsti aktualius ugdymo kokybės gerinimo, darbo ir poilsio 
sąlygų kūrimo, įstaigos funkcionavimo klausimus. 2021 m. buvo organizuoti 4 Įstaigos tarybos, 3 
Tėvų tarybos, 3 Mokytojų tarybos, 5 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, skatinę plėtoti metodinę 
veiklą ir organizuoti įstaigos bendruomenės kultūrinį gyvenimą. Visose grupėse (10) organizuoti 
ugdytinių tėvų susirinkimai vaikų adaptacijos, priešmokyklinio amžiaus vaikų brandos mokyklai, 
edukacinės aplinkos kūrimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, emocijų valdymo klausimais. 
Glaudus bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, praturtino ugdymo procesą įvairiais renginiais ir 
veiklomis. Tėvai aktyviai dalyvavo ugdymo procese, padėjo rengti ir įgyvendinti grupių projektus, 
organizuoti šventes, išvykas, akcijas. Organizuota 11 ugdytinių ir jų tėvų kūrybinių darbų parodų. 

Sėkmingai vykdyti projektai: miesto logopedų ilgalaikis projektas „Aš seku, sek ir tu, 
sekam pasakas kartu“,  grupės projektai „Smagūs eksperimentai“, „Seku, seku pasaką“, „Sveiki 
sugrįžę į gimtus namus“, „Sveikatos abėcėlė“,  „Mano draugas vandenėlis“, „Augu sveikas, kaip 
ridikas“,  „Noriu augti sveikas“, „Ponas Mikrobas“ ir kt.   
             Įstaigos ugdytiniai dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose, šalies, miesto renginiuose, 
projektuose, konkursuose bei piešinių parodose: respublikinėse virtualiose parodose „Žiemos 
linksmybės“, „Sniego senių besmegenių išdaigos“, „Vaidilutės lietuvių tautosakoje“, „Kaukių 
linksmybės“, „Pilys mena Lietuvos didybę“, „Domino kaukė Pelenei“, „Lietuvos atspindžiai mano 
lange“, „Vandens eksperimentų pasaulis“, „Mano mamos šukuosena“, „Aš žinau kelių eismo 
taisykles – o tu?“, „Mano pasakos herojus“, „Kū-kū iš po kaukės“, „Gėlė mamai“,  Klaipėdos 
miesto visuomenės sveikatos biuro kūrybinių darbų konkurse „Salotų salotos“, UAB Drogas 
organizuotame konkurse „Mikrobo nebijau – ką daryti aš žinau“, Klaipėdos apskrities I. 
Simonaitytės viešosios bibliotekos organizuotame konkurse „Kalėdinių eglučių kiemelis 2021“  ir 
kt. 2021 m. pedagogai ir ugdytiniai dalyvavo tarptautiniuose „eTwinnig“ projektuose: „Mes – 
pasaulio tyrinėtojai“, „Auginu mamytei“, „Nuo sėklos iki augalo“, „Velykos jau čia“, „STEAM 
ruduo“. 

Antrojo uždavinio įgyvendinimui – kurti pozityvią emocinę aplinką įstaigos bendruomenės 
sveikatos ir gerovės palaikymui – didelis dėmesys buvo skiriamas skatinti asmenybės raidą 
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saugioje ir sveikoje aplinkoje, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio vaiko ugdymo(-si) 
veiksmingumą, sudarant palankias ugdymosi sąlygas pagal jo galias ir gebėjimus. Organizuoti 5 
vaiko gerovės komisijos posėdžiai, aptartos aktualios problemos ir priimti nutarimai. Siekiant 
atkreipti dėmesį į specialiųjų poreikių vaikus organizuotos 3 akcijos: „Ne nurašyk, o palaikyk“, 
„Sveika, Saulyte“ ir „Debesėlis Lietaus vaikučiams“. Teikta logopedinė pagalba 42 vaikams, iš jų 
12 nustatyti vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai. Kalbos ir komunikacijos sutrikimai ištaisyti 
15 vaikų. 13 ugdytinių buvo ugdoma pagal pritaikytas ikimokyklinio ugdymo programas. Dideli 
specialieji ugdymosi poreikiai nustatyti 4 vaikams. Parengtos 4 kalbos ugdymo rekomendacijos 
specialiųjų poreikių vaikams, tėvams bei pedagogams. Organizuotos dvi Klaipėdos pedagoginės 
psichologinės tarnybos paskaitos aktualiomis vaiko gerovės kūrimo temomis: „Sėkmingos tėvystės 
principai“ (tėvams), „Emocinių ir elgesio sunkumų turintys vaikai: iššūkiai ir galimybės“ 
(pedagogams). Vaiko gerovės komisijos veikla aptarta Mokytojų tarybos posėdyje. Aktuali 
informacija tėvams talpinama įstaigos svetainėje www.pusaite.lt, elektroniniame dienyne „Mūsų 
darželis“, įstaigos ir grupių stenduose.  
              Gerų rezultatų pasiekta, įgyvendinant trečiąjį uždavinį – skatinti ir stiprinti ugdytojų 
bendruomeniškumą ir lyderystę mokykloje. Prioritetinė įstaigos veiklos sritis – sveikos 
gyvensenos ugdymas. Mokytojų tarybos, Metodinės tarybos posėdžiuose, metodiniuose, ugdytinių 
tėvų susirinkimuose sistemingai aptariami grupių sveikos gyvensenos projektų rezultatai, 
numatomos vaikų sveikatos gerinimo priemonės. Įstaigoje puoselėjamos sveikos gyvensenos 
idėjos, kuriama saugi ir sveika aplinka, atliepianti įstaigos bendruomenės poreikius. Šiais metais 
įsijungėme į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotą projektą „Sveikata visus 
metus 2021“.  
              Skatinant bendruomenės lyderystės gebėjimus mokytojai pristatė pranešimus STEAM 
tematika:  „STEAM veiklos dailės užsiėmimuose“, „Bandymai ir eksperimentai priešmokyklinėje 
grupėje“, „STEAM taikymas projektinėje veikloje“, „STEAM veiklos kūno kultūros 
užsiėmimuose“, „Medžių įvairovė darželio kieme“, „Įdomūs eksperimentai“.  Pedagogai aktyviai 
lankė miesto ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, logopedų, 
meninio ugdymo mokytojų metodinių būrelių organizuojamus metodinius renginius. Pedagogų 
veiklos vertinimas ir įsivertinimas atliktas mokslo metų pabaigoje, aptarus mokytojo ir pagalbos 
mokiniui specialisto veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo savianalizės anketas. Įgyvendinti 
bendradarbiavimo veiklos planai su socialiniais partneriais: Marijos Montessori mokykla-darželiu, 
lopšeliu-darželiu „Eglutė“, lopšeliu-darželiu „Pumpurėlis“. Nuolat vykdomas bendradarbiavimas 
su Klaipėdos miesto Pedagogine psichologine tarnyba, Vaikų teisių apsauga, Klaipėdos miesto 
visuomenės sveikatos biuru, medicinos įstaigomis, ikimokyklinėmis ugdymo įstaigomis, 
kvalifikacijos tobulinimo įstaigomis: KPŠKC, KU TSI.  Pagal mokytojų veiklos įsivertinimą, 
tyrimus buvo atlikta įstaigos veiklos situacijos analizė, įvertinti pokyčiai, ugdymo rezultatai. 
Pedagogų veiklos stebėsena buvo vykdoma vadovaujantis įstaigos pedagogų veiklos stebėsenos 
sistema, kuria buvo siekiama įvertinti organizacinio darbo, ugdymo proceso ir pedagogų veiklos 
rezultatus. Metų eigoje buvo analizuojama ir vertinama ugdymo kokybė, pastebėti ugdymo 
organizavimo trūkumai, inicijuojama ugdymo turinio ir proceso kaita. Skatintos pedagogų 
iniciatyvos, inovatyvių metodų panaudojimas, pažangios ugdymo proceso organizavimo formos ir 
geroji praktika.  

7. 2021  metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG.  
Stiprybės Silpnybės 

1. Teikiama profesionali, ugdytinių poreikius  
atliepiantis, kompleksinė pagalba vaikui ir šeimai. 

2. Sudarytos sąlygos alergiškų vaikų 
ugdymui. 

3. Skatinamos darbuotojų iniciatyvos ir  
stiprinamas pedagogų vaidmuo, siekiant sėkmingo 
vaikų ugdymo(si). 

1. Nuolatinė kaita švietimo politikoje. 
2. Nepakankamas finansavimas įstaigos 
išlaikymui. 
3. Nepakankamas tėvų ir pedagogų 
bendradarbiavimas, panaudojant informacines 
komunikacines technologijas. 
4. Trūksta patirties, rengiant pritaikytas 
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4. Tikslingai naudojami įstaigai skirti asignavimai programas specialiųjų poreikių ugdytiniams 

Galimybės Grėsmės 
1. Sudaromos sąlygos pedagogams įsitraukti į 
tarptautinių projektų rengimą ir įgyvendinimą. 
2. Patyriminio ir kitų edukacinių/rekreacinių 
užimtumo erdvių kūrimas lauko aplinkoje. 
3. Palaikoma asmeninė saviugda ir lyderystė bei 
mokėjimo mokytis vertybės. 
4. Švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams 
gerinimas 
5. Įstaigos mikroklimato gerinimas ir kiekvieno 
bendruomenės nario įsitraukimo skatinimas 

1. Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių, skaičius. 
2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
mokytojų stoka 
3. Komandinio pedagogų darbo stoka 
4. Blogėjanti pastato būklė 

 
 

                                              . 
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Klaipėdos  lopšelio-darželio ,,Pušaitė“ 
direktoriaus 2022 m. sausio 17 d.  
įsakymu Nr. V-2022/5 
2 priedas 

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠAITĖ“  2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
Pirmas tikslas – užtikrinti  ugdymo paslaugų kokybę, kuriant bendruomenės susitarimais ir 
mokymusi grindžiamą veiklą 
 
Eil.  
Nr. 

Priemonės pavadinimas 
Atsakingas asmuo 
arba vykdytojas 

Vykdymo 
terminas 

 
Atsiskaitymas 

1 2 3 4 5 
1. Įstaigos funkcionavimo užtikrinimas  

1.1. prekių ir paslaugų viešųjų 
pirkimų organizavimas 

L. Petrauskienė Visus metus Administraciniuose 
posėdžiuose, 
Įstaigos taryboje 

1.2. ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
grupių komplektavimas 

D. Šalkauskienė Gegužė, 
rugpjūtis 

Mokytojų, Įstaigos 
tarybos 
posėdžiuose 

1.3. pedagogų registro atnaujinimas L. Anuprevičienė,  
R. Leščiukaitienė 

Sausis, 
rugsėjis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

1.4. mokinių registro atnaujinimas R.Leščiukaitienė 
 

Visus metus Mokytojų tarybos 
posėdyje 

1.5. pedagogų metodinės veiklos 
organizavimas 

L. Anuprevičienė Visus metus Mokytojų tarybos 
posėdyje 

1.6. saugos darbe ir priešgaisrinės 
saugos užtikrinimas 

L. Petrauskienė, 
A. Kleinienė 

Visus metus Administraciniuose 
posėdžiuose, 
Įstaigos taryboje 

1.7. darbuotojų sveikatos patikros 
kontrolė 

A. Kleinienė Pagal 
numatytus 
terminus 

Administraciniuose 
posėdžiuose, 
Įstaigos taryboje 

1.8. įstaigos turto metinės 
inventorizacijos atlikimas 

R. Šakienė Gruodis Įstaigos taryboje 

1.9. įstaigos veiklos įsivertinimo 
vykdymas 

L. Anuprevičienė 
ir darbo grupė 

Pagal 
numatytus 
terminus 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

1.10. Vaiko gerovės komisijos 
veiklos vykdymas 

J. Gelčienė Pagal 
parengtą 
planą 

Mokytojų taryboje 

2. Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas 
2.1. įstaigos 2022 m. veiklos plano 

parengimas 
Darbo grupė Sausis Mokytojų, Įstaigos, 

Darbo tarybose 
2.2. darbuotojų pareigybių aprašų 

atnaujinimas 
D. Šalkauskienė Kovas Mokytojų, Įstaigos, 

Darbo tarybose 
2.3. vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklių atnaujinimas 
 

D. Šalkauskienė Rugpjūtis Mokytojų, Įstaigos 
tarybose 

2.4. įstaigos tinklapio duomenų 
atnaujinimas 
 

R. Leščiukaitienė Visus metus Mokytojų, Įstaigos 
tarybose 
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2.5. 2022-2024 metų mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 
(išskyrus psichologus) 
atestacijos programos 
sudarymas 

D. Šalkauskienė Lapkritis Mokytojų, Įstaigos 
tarybose 

2.6. statistinių ataskaitų rengimas L. Anuprevičienė,  
R. Leščiukaitienė 

Pagal 
nustatytus 
terminus 

Parengtos 
ataskaitos 

2.7. ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo 
grupių ilgalaikių veiklos planų 
parengimas 

L. Anuprevičienė Rugsėjis, 
sausis 

Mokytojų taryboje 

2.8. muzikos, sporto salių, dailės 
užsiėmimų tvarkaraščių 
sudarymas 

L. Anuprevičienė Rugsėjis Mokytojų taryboje 

3. Ugdymo proceso stebėsena ir analizė 
3.1. ugdymo proceso planavimas, 

taikant „Plaukimo takelio“ 
metodą 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Sausis-
rugsėjis 

Metodinėje 
taryboje 

3.2. ikimokyklinio ugdymo ir 
neformaliojo vaikų švietimo 
programų dermė 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Vasaris 
 

Metodinėje 
taryboje 

3.3. STEAM aplinkos kūrimas 
grupėse 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Kovas Metodinėje 
taryboje 

3.4. ugdytojų bendradarbiavimas, 
organizuojant meninę veiklą 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 
 

Balandis Metodinėje 
taryboje 

3.5. vaikų užimtumo lauke 
organizavimas 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Gegužė Metodinėje 
taryboje 

3.6. savaitės temos atsispindėjimas 
grupės aplinkoje 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Rugsėjis Metodinėje 
taryboje 

3.7. vaiko pasiekimų vertinimo ir 
veiklos planavimo sėkminga 
sąveika 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Gegužė, 
spalis 

Metodinėje 
taryboje 

3.8. priešmokyklinio ugdymo 
turinio įgyvendinimas įvairiose 
edukacinėse erdvėse 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Lapkritis 
 

Metodinėje 
taryboje 

3.9. informacinių technologijų 
panaudojimas logopedinių 
užsiėmimų metu 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Gruodis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.  Metodinės veiklos organizavimas ir ugdymo turinio tobulinimas 
4.1. pristatyti  informaciją įvairiais 

švietimo klausimais 
organizuojant metodinius 
susirinkimus  

L. Anuprevičienė Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.2. organizuoti metodinius 
pasitarimus 

L. Anuprevičienė Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.3. ugdymo turinio planavimo 
tobulinimo galimybės 
 

L. Anuprevičienė, 
mokytojai 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 
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4.3.1. „Plaukimo takelio“ metodas – į  

vaiką orientuotas ugdymo 
turinio planavimas 

V. Ilakienė, 
L. Račkutė 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.3.2. tikslingas ir nuoseklus 
planavimas – tai sėkmingo 
bendradarbiavimo su šeima 
sąlyga 

D. Mačiulienė, 
N. Lekavičienė 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.3.3. vykdytų projektų 
sveikatingumo tema 
pristatymas 

R. Kaušakienė, 
L. Paukštienė 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.4. glaudaus mokytojų ir 
neformaliojo ugdymo 
mokytojų bendradarbiavimo 
įtaka vaiko sėkmei 

L. Anuprevičienė Gegužė Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.4.1. sveikatingumo renginių, veiklų 
apžvalga 

G. Pociuvienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.4.2. dailės ir teatro programų 
vykdymas, renginių, veiklų 
apžvalga 

D. Paškauskienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.4.3. projektinių veiklų grupėse 
pristatymas  

J.Paukštytė-
Armalė, 
K. Razmienė, 
R. Morkūnienė,  
D. Vaišnorienė, 
V. Ilakienė, 
L. Račkutė, 
L. Lygnugarienė, 
V. Biliukevičienė 

Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.5. socialinio emocinio ir 
patyriminio ugdymo sąsaja 
renginių ir veiklų kontekste 

L. Anuprevičienė Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.5.1. saugios emocinės ir fizinės 
aplinkos kūrimas, taikant 
programą „Zipio draugai“  

V. Biliukevičienė, 
L. Butrimienė 

Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.5.2. pozityvaus elgesio, emocijų 
suvokimo bei bendravimo 
įgūdžių ugdymo galimybės, 
taikant programą „Kimočiai“ 
 

L. Paukštienė Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.5.3. neformaliojo ugdymo 
mokytojų ataskaitos 

G. Pociuvienė, 
D. Paškauskienė 

Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

4.5.4. projektinės veiklos taikymo 
galimybės organizuojant 
ugdymo procesą 
 

R. Kaušakienė, 
K. Razmienė, 
L. Lygnugatienė, 
R. Dėšankovienė, 
L. Butrimienė, 
L. Mikalauskienė 
 

Lapkritis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas, veiklos tobulinimo gairių numatymas 
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5.1.  darbuotojų psichologinio 

klimato apklausa, 
bendradarbiaujant su Klaipėdos 
pedagogine psichologine 
tarnyba 

D. Šalkauskienė Kovas, 
spalis 

Mokytojų, Įstaigos, 
Darbo tarybose 

5.2. įstaigos veiklos įsivertinimas 
(srities giluminis auditas) 

D. Šalkauskienė Vasaris, 
gegužė 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

5.3. pedagogų profesinės veiklos 
įsivertinimas (savianalizės), 
individualių metinių pokalbių 
vykdymas 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Birželis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

5.4. sveikatos stiprinimo veiklos 
analizė ir vertinimas 

V. Petrokaitė Gruodis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

5.5. įstaigos sanitarinės-higieninės 
būklės vertinimas 

A. Kleinienė 
L. Petrauskienė 

Gruodis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

 
Antras tikslas – stiprinti pedagogų motyvaciją ir lyderystę, taikant inovatyvias pedagogines 
praktikas ugdymo(si) procese 
6. Kolegialus pedagogų mokymasis, organizuojant atviras veiklas 
6.1. atvira veikla 6-7 m. vaikams 

„Viktorina apie Lietuvą“ 
L. Mikalauskienė Kovas Mokytojų tarybos 

posėdyje 
6.2. atvira veikla su STEAM 

elementais 6-7 m. vaikams 
„Pavojai mano aplinkoje“ 

V. Biliukevičienė Kovas Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.3. atvira veikla 6-7 m. vaikams su 
STEAM elementais „Sėklų 
karalystėje“ 

L. Butrimienė 
 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.4. filmuota veikla su STEAM 
elementais „Pavasarį grįžta 
paukščiai“ 

I. Kiršytė Kovas Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.5. atvira veikla 2-3 m. vaikams 
„Be vandens liūdės rankelės“ 

K. Razmienė Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.6. atvira veikla 5-6 m. vaikams su 
STEAM elementais „Skambink 
112“ 

V. Ilakienė Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.7. atvira veikla su kiškiu Hansu R. Kaušakiene Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.8. filmuota veikla „Atradimai 
STEAM veikloje“ 

J. Paukštytė-
Armalė 

Gegužė Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.9. atvira veikla 3-4 m. vaikams su 
STEAM elementais „Nuo 
žiedelio prie žiedelio“ 

R. Kiškytė Gegužė Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.10. filmuota veikla su Kimočiais 
„Užpildyk širdį laime“  

L. Paukštienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.11. atvira žaidybinė veikla „Mano 
draugas kamuoliukas“ 

D. Mačiulienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.12. atvira veikla 2-3 metų vaikams 
„Atrandame spalvas“ 

N. Lekavičienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

6.13. atvira veikla „STEAM 
laboratorija“ 

L. Račkutė Rugsėjis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 
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6.14. atvira veikla 4-5 metų vaikams 

„Svečiuojamės pas pasaką“ 
L. Lygnugarienė 
A. Kleinienė 

Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7. Sveikatos saugojimas ir stiprinimas 
7.1. 
 

alergologinės mokyklėlės  
„Pušaitė“ vykdymas 
pedagogams 

A. Kleinienė Metų eigoje Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.1.1. pranešimas „Alergiško vaiko 
aplinkos kontrolė“ 

A. Kleinienė Kovas-
balandis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.1.2. prevencinis pranešimas 
„Sergančių bronchine astma ir 
alergine sloga gyvenimo 
kokybė. Pirmoji pagalba, 
ištikus bronchinės astmos 
priepuoliui“ 

A. Kleinienė Spalis-
lapkritis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.2. alergogloginės mokyklėlės 
„Pušaitė“ vykdymas 
ugdytiniams 

A. Kleinienė Metų eigoje Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.2.1. veikla „Koks gali būti vanduo? 
Vanduo – gyvybės šaltinis. 
Vandens paslaptys“ 

A. Kleinienė Sausis-
gegužė 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.2.2. edukacinis užsiėmimas 
„Kilimas – pėdų sveikatai. 
Apie plokščiapėdystę“ 

A. Kleinienė Rugsėjis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3. alergiškų vaikų sveikatos 
saugojimo programos 
vykdymas 

G. Pociuvienė Metų eigoje Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.1. sveikatos valandėlė „Įdomu, 
kuri kūno dalis svarbiausia“ 

Grupių mokytojos Sausis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.2. sveikatos valandėlė „Judėk ir 
būsi sveikas“ 

Grupių mokytojos Vasaris  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.3. sveikatos valandėlė „Viskas 
apie vandenį“ 

Grupių mokytojos Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.4. sveikatos valandėlė „Pabūkime 
tyloje‘ 

Grupių mokytojos Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.5. sveikatos valandėlė „Ne 
visiems galima uostyti gėlytę“ 

Grupių mokytojos Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.6. sveikatos valandėlė 
„Švarinuosi aplinką“ 

Grupių mokytojos Rugsėjis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.7. sveikatos valandėlė „Apie 
alergiją gyvūnams“ 

Grupių mokytojos Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.8. sveikatos valandėlė 
„Ekologiškas maistas. Kas 
tai?" 

Grupių mokytojos  Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.3.9.  sveikatos valandėlė „Kokie 
pavojai slypi mano 
artimiausioje aplinkoje?“ 

Grupių mokytojos Gruodis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.4. 
 

sveikatingumo savaitės V. Ilakienė 
G. Pociuvienė 

Gegužė, 
rugsėjis 
 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 
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7.4.1.  „Sveikatos šaltiniai gryname 

ore“ 
Grupių mokytojos Gegužė Mokytojų tarybos 

posėdyje 
7.4.2. „Matyk, girdėk, skaičiuok, 

judėk“ 
Grupių mokytojos Rugsėjis  Mokytojų tarybos 

posėdyje 
7.5. sveikatos stiprinimo programos 

„Pažadas sveikatai“ vykdymas 
G. Pociuvienė, 
grupių  mokytojos 

Sausis - 
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.6. sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinklo „Sveika mokykla“ 
iniciatyvų vykdymas 

G. Pociuvienė Visus metus Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.6.1. teminė idėja „Gera savijauta 
padeda mokytis, dirbti, 
bendrauti“ 

Grupių mokytojos Sausis-
kovas  

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.6.2. teminė idėja „Sveikatos idėjų 
skrynelė ant žaliosios 
palangės“ 

Grupių mokytojos Balandis-
birželis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.6.3. teminė idėja „Sveika ir saugi 
vasara be traumų“ 

Grupių mokytojos Liepa-
rugsėjis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.6.4. teminė idėja „Mokyklų 
bendruomenėms skirti 
sveikatos raštingumo 
instrumentai“ 

Grupių mokytojos Spalis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.7. projekto „Sveikata visus metus 
2022“ vykdymas 

Grupių mokytojos Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.8. projekto „Lietuvos mažųjų 
žaidynės“ vykdymas 

G. Pociuvienė, 
mokytojai 

Vasaris-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.9. Lietuvos futbolo federacijos 
projekto „Futboliukas“ 
vykdymas 

G. Pociuvienė, 
mokytojai 

Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.10. projekto „Teniso integracija 
ugdymo įstaigoje“ vykdymas 

G. Pociuvienė, 
mokytojai 

Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.11. projekto „Augu saugus ir 
atsakingas“ vykdymas 

G. Pociuvienė, 
V. Biliukevičienė, 
I. Kiršytė,  
L. Butrimienė,  
L. Mikalauskienė 

Sausis-
balandis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12. Visuomenės sveikatos biuro 
specialistės veiklos 

V. Petrokaitė Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.1. pamokėlė „Kaip teisingai 
valyti dantukus“ 

V. Petrokaitė Vasaris  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.2. praktinis užsiėmimas -  
pirmosios  pagalbos mokymai 
„Aš galiu padėti draugui“ 

V. Petrokaitė Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.3. praktinis užsiėmimas 
„Triukšmo lygio šviesoforas. 
Garso matuoklis“ 

V. Petrokaitė Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.4 pamokėlė „Saugūs žaidimai 
kieme“ 

V. Petrokaitė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.5. praktinis užsiėmimas „Kaip 
taisyklingai plauti rankas“ 
 

V. Petrokaitė Birželis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 
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7.12.6. praktinis užsiėmimas „Pažink 

emocijas“ 
V. Petrokaitė Liepa  Mokytojų tarybos 

posėdyje 

7.12.7. praktinis užsiėmimas “Sveikos 
pėdutės” 

V. Petrokaitė Rugsėjis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.8. judumo savaitės renginiai V. Petrokaitė Rugsėjis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.9. pamokėlė „Sveikos mitybos 
piramidė“ 

V. Petrokaitė Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.10. ugdomojo  filmuko apie 
patyčias peržiūra ir aptarimas 

V. Petrokaitė Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.11. prevencinio filmuko „Žiemos 
pavojai“ peržiūra ir aptarimas 

V. Petrokaitė  Gruodis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

7.12.12. prevencinio filmuko apie 
žalingus įpročius peržiūra ir 
aptarimas 

V. Petrokaitė Gruodis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8. Renginių organizavimas, užtikrinant socialinę ir edukacinę visų vaikų įtrauktį į ugdymo 
procesą 

8.1. tradicinių ir netradicinių 
renginių organizavimas 

L. Anuprevičienė Metų eigoje Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.1. pilietinė iniciatyva „Atmintis 
gyva, nes liudija“ 

Grupių mokytojos Sausio 13 d. Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.2. teminė savaitė „Ką aš žinau 
apie Lietuvą“ 

L. Butrimienė  
L. Mikalauskienė 

Vasario  
9-15 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.3. pilietiškumo akcija vasario 16-
ajai paminėti „Lietuva – tu 
man brangi tėvynė“ 

Grupių mokytojos Vasario  
15 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.4. Užgavėnių šventė „Žiemužė 
baigės“ 

L. Paukštienė ir 
etnokultūrinė 
grupė 

Kovo 1 d. Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.5. teatro savaitė „Aš kuriu lėles ir 
vaidinu pasaką“ 

D. Paškauskienė, 
grupių mokytojos 

Kovo  
21-31 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.6. teminė savaitė „Tap tap tabalai, 
eina šokti vabalai“ 

R. Morkūnienė Balandžio 
11-15 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.7. velykų šventė “Rieda 
margučiai” 

Grupių mokytojos Balandžio 
19 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.8. tarptautinė vaikiškos knygos 
diena 

V. Ilakienė 
L. Račkutė 

Balandžio  
1 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.9. teminė savaitė “Sveikinu 
mamytę” 

R. Kiškytė Balandžio 
25-29 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.10. tarptautinė šokio diena G. Pociuvienė  
L. Račkutė 

Balandžio 
29 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.11. edukacinių veiklų ciklas 
„Klaipėdos istorija vaikams“ 

R. Kaušakienė Gegužė Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.12. Motinos dienos paminėjimas 
„Brangiausiam žmogui“ 

Grupių mokytojos Balandžio 
28-29 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.13. mokslo ir žinių diena „Sveikas, 
rugsėji“ 

L. Račkutė,  
I. Kiršytė 

Rugsėjo 1 
d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.1.14. rudenėlio šventė „Rudens 
gėrybės ir linksmybės“ 
 

Grupių mokytojos Spalis Mokytojų tarybos 
posėdyje 
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8.1.15. teminė sveikatos savaitė D. Mačiulienė Spalis  Mokytojų tarybos 

posėdyje 

8.1.16. kalėdinės popietės vaikams Grupių mokytojos Gruodis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.2. etnokultūrinės grupės 
renginiai: 

L. Paukštienė ir 
etnokultūrinė 
grupė 

Pagal 
numatytus 
planus 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.2.1. teminė savaitė apie paukščius 
„Pavasario šaukliai“ 

Grupių mokytojos Kovo  
7-10 d. 

Metodinėje 
taryboje 

8.2.2. teminė savaitė, skirta darželio 
50-mečiui „Gražiausios gėlės 
tau, darželi“ 

Grupių mokytojos Gegužės 30 
d.-birželio 3 
d. 

Metodinėje 
taryboje 

8.2.3. teminė savaitė apie duoną 
„Duonutės kelias iki mūsų 
stalo“ 

Grupių mokytojos Spalio 
10-14 d. 

Metodinėje 
taryboje 

8.2.4. teminė savaitė „Lai šviečia 
žibintų takeliai“ 

Grupių mokytojos Lapkričio  
7-11 d. 

Metodinėje 
taryboje 

8.3. akcijų ir parodų organizavimas L. Anuprevičienė Metų eigoje Metodinėje 
taryboje 

8.3.1. respublikinė kūrybinių darbų 
paroda „Pagalvojau, 
pamąsčiau, pasakėlę parašiau“ 

J. Gelčienė  
V. Biliukevičienė 

Sausis-
vasaris 

Metodinėje 
taryboje 

8.3.2. nuotraukų paroda „Sveikas 
vaikas – laimingas vaikas“ 

D. Vaišnorienė Vasaris Metodinėje 
taryboje 

8.3.3. akcija, skirta Lietuvos 
trispalvei pagerbti „Spalvota 
ryto mankšta“ 

G. Pociuvienė Vasario  
15 d. 

Metodinėje 
taryboje 

8.3.4. respublikinė kūrybinių darbų 
paroda „Lietuva – šalelė mano 
mylima“ 

V. Ilakienė Vasaris-
kovas 

Metodinėje 
taryboje 

8.3.5. akcija, skirta pasaulinei Dauno 
sindromo dienai 

J. Gelčienė Kovo 21 d. Metodinėje 
taryboje 

8.3.6. piešinių paroda Menų 
galerijoje, skirta Klaipėdos 770 
metų jubiliejui „Aš – mažasis 
klaipėdietis“ 

N. Lekavičienė Kovas Metodinėje 
taryboje 

8.3.7. kūrybinių darbų paroda 
„Puokštė mamytei‘ 

K. Razmienė,  
J. Paukštytė- 
Armalė 

Balandis  Metodinėje 
taryboje 

8.3.8. ugdytinių darbų paroda 
„Didelis kiaušinis“ 

D. Paškauskienė, 
G. Pociuvienė 

Balandis  Metodinėje 
taryboje 

8.3.9. ugdytinių darbų paroda „Mano 
augintinis“ 

R. Dėšankovienė Balandis  Metodinėje 
taryboje 

8.3.10. akcija, skirta autizmo 
supratimo dienai 

J. Gelčienė Balandžio  
1 d. 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.3.11. sportinė akcija „Kiškių 
bėgynės“ 

G. Pociuvienė  
D. Paškauskienė 

Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.3.12. kūrybinių darbelių paroda iš 
antrinių žaliavų „Vabaliukai 
vabalai“ 

L. Račkutė 
I. Kiršytė 

Balandis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 
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8.3.13. akcija, skirta įstaigos 50-

mečiui „Pušaičių sodinimas“ 
G. Pociuvienė Balandis  Mokytojų tarybos 

posėdyje 

8.3.14. respublikinė kūrybinių darbų 
paroda, skirta Klaipėdos miesto 
770 metų jubiliejui „Kas man 
primena Klaipėdą“ 

R. Kiškytė, 
L. Paukštienė, 
R. Morkūnienė 

Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.3.15. ugdytinių darbų paroda Menų 
galerijoje „Rudens 
improvizacija“ 

R. Morkūnienė,  
L. Račkutė 

Rugsėjis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.3.16. piešinių paroda, skirta įstaigos 
50-mečiui „Mano darželis po 
50 metų“ 

L. Butrimienė 
I. Kiršytė 

Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.3.17. ugdytinių kūrybinių darbelių 
paroda, skirta įstaigos jubiliejui 
„Mano mylimas darželis“ 

I. Kiršytė Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.3.18. tolerancijos dienai skirta 
paroda 

J. Gelčienė, 
D. Paškauskienė 

Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4. grupių projektų vykdymas: L. Anuprevičienė Metų eigoje Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.1. projektas „Mažieji 
eksperimentai“ 

N. Lekavičienė, 
D. Mačiulienė 

Sausis-
balandis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.2. projektas „Nepamirškime 
žiemą paukštelių“ 

R. Kiškytė Sausis-
vasaris 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.3. projektas „Kuo užaugęs 
būsiu?“ 

V. Ilakienė, 
L. Račkutė 

Sausis-
gegužė 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.4 projektas „Aš saugus, kai 
žinau“ 

V. Biliukevičienė Sausis-
gegužė 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.5. projektas „Išdykusios spalvos“ R. Morkūnienė, 
 L. Paukštienė 

Vasaris-
kovas 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.6. projektas „Morka“ D. Vaišnorienė Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.7. projektas „Vandens lašiukas“ K. Razmienė, 
J. Paukštytė-
Armalė 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.8. projektas „Pavasaris – puikus 
metas žaidimams lauke“ 

I. Kiršytė Balandis-
gegužė 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.9. projektas „Mano knygelės“ D. Mačiulienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.10. projektas „Labas, mažyli“ R. Kaušakienė, 
K. Razmienė 

Gegužė-
birželis  

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.11. eTwinning socialinių emocinių 
įgūdžių projektas „Pažįstu 
save“ 

L. Račkutė, 
I. Kiršytė 

Spalis-
lapkritis  

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.12. projektas „Šuo – geriausias  
žmogaus draugas“ 

L. Butrimienė  
L. Mikalauskienė 

Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.13. projektas „Mokausi kurti 
pasakas“ 

L.  Lygnugarienė 
R. Dėšankovienė 

Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

8.4.14. projektas „Mano emocinė 
sveikata“ 

L. Lygnugarienė 
R. Dėšankovienė 

Lapkritis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas 
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9.1. Dalyvavimas Jurbarko 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ , 
Nidos lopšelio-darželio 
„Ąžuoliukas“ metodiniuose ir 
edukaciniuose renginiuose 

L. Anuprevičienė Pagal 
numatytus 
planus 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.2  Dalyvavimas Klaipėdos 
lopšelio-darželio „Nykštukas“, 
M.Montessori mokyklos-
darželio, lopšelių-darželių 
„Eglutė“ ir „Sakalėlis“ 
bendruose edukaciniuose 
renginiuose 

L. Anuprevičienė Pagal 
numatytus 
planus 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.3.  sportinė orientacinė pramoga 
su socialiniais partneriais (l/d 
„Eglutė“) „Surask skaičių“ 

G. Pociuvienė Birželis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.4.  metodinių dienų „STEAM 
galimybės ir iššūkiai 
ikimokyklinėje įstaigoje“ 
organizavimas  

L. Anuprevičienė, 
mokytojai 

Gegužė, 
spalis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.5. teminės savaitės „Pušaitei 50“ 
organizavimas 

D. Šalkauskienė, 
L. Anuprevičienė 

Spalis Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6. Edukacinių išvykų, ekskursijų 
organizavimas 

L. Anuprevičienė Visus metus Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.1.  išvyka į Pempininkų 
biblioteką 

V. Biliukevičienė, 
L. Butrimienė 

Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.2.  išvyka į  P. Domšaičio galeriją V. Biliukevičienė 
L. Butrimienė 

Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.3. ekskursija į Mažosios Lietuvos 
muziejų 

V. Biliukevičienė 
L. Butrimienė 

Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.4. ekskursija į Klaipėdos 
laikrodžių muziejų 

Grupių mokytojos Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.5. ekskursija į Klaipėdos pilies 
muziejų 

Grupių mokytojos Sausis-
gruodis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.6. išvyka į Klaipėdos senamiestį R. Kaušakienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.7. ekskursija į Kretingos dvaro 
muziejų 

L. Paukštienė 
R. Morkūnienė 

Spalis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.8. ekskursija į gaisrinę V. Ilakienė  
L. Račkutė 

Kovas  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.9. išvyka pas girininką V. Ilakienė  
L. Račkutė 

Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.10. išvyka į parką V. Biliukevičienė Kovas-
spalis 

Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.11. ekskursija į zoo prekių 
parduotuvę 

D. Vaišnorienė Gegužė  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

9.6.12. ekskursija į Jūrų muziejų R. Morkūnienė Birželis  Mokytojų tarybos 
posėdyje 

10. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas 
10.1 grupių teminių tėvų 

susirinkimų organizavimas 
Grupių pedagogai Gegužė 

Rugsėjis 
Pedagogų veiklos 
savianalizėse 
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10.2 bendrų tėvų susirinkimų 

organizavimas 
D. Šalkauskienė Gegužė  

Spalis 
Mokytojų taryboje 

10.3 tėvų tarybos posėdžiai D. Šalkauskienė 2 kartus per 
metus 

Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4. grupių sportinių renginių su 
tėvais organizavimas 

G. Pociuvienė, 
grupių mokytojos 

Pagal 
numatytus 
planus 

Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.1. „Pelėdžiukų lenktynės“ „Pelėdžiukų“ gr. 
mokytojos 

Gegužė  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.2. „Linksmas bėgu takeliu su 
mama ir tėveliu“ 

„Spinduliukų“ gr. 
mokytojos 

Gegužė  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.3. „Žaidimų karuselė“ „Ežiukų“ gr. 
mokytojos 

Gegužė  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.4. „Žaidžiame futbolą kartu“ „Boružiukų“ gr. 
mokytojos 

Gegužė  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.5. „Sportuoja visa šeima“ „Voveriukų“ gr. 
mokytojos 

Rugsėjis  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.6. „Žaidžiame drauge“ „Aitvarėlių“ gr. 
mokytojos 

Rugsėjis  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.7. „Linksmosios estafetės“ „Meškučių gr. 
mokytojos“ 

Rugsėjis  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.4.8. „Pavyk kamuoliuką“ „Kankorėžiukų“ 
gr.  mokytojos 

Rugsėjis  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.5. šeimų dalyvavimas 
įgyvendinant dailės 
neformaliojo ugdymo projektus 
 

D.Paškauskienė, 
grupių mokytojos 

Pagal 
numatytus 
planus 

Mokytojų taryboje 

10.5.1. kūrybinė veikla „Dailės 
akademija“ 

D. Paškauskienė Gegužė  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.5.2. kūrybinė veikla „Aprenk medį“ D. Paškauskienė Rugsėjis  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.5.3. mandalų kūrimas iš gamtinės 
medžiagos 

D. Paškauskienė Rugsėjis  Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.6. informacijos apie įstaigos 
veiklą talpinimas 
internetiniame puslapyje 
 

L. Anuprevičienė Nuolat 
 

Mokyklos, 
mokytojų tarybose 

10.7. savalaikė informacijos sklaida 
stenduose, internetinėje erdvėje 

D. Šalkauskienė, 
mokytojai 

Nuolat 
 

Mokytojų taryboje 

10.8. alergologinės mokyklėlės 
„Pušaitė“ vykdymas 
susitikimas su pedagoginės-
psichologinės tarnybos lektore  
 

A.Kleinienė 
 
 
 

Kovas 
Spalis 
 

Mokyklos taryboje 

11. Mokytojų tarybos posėdžiai 
 

11.1 2021 m. veiklos plano 
įgyvendinimo ataskaita. 2022 
m. veiklos plano pristatymas 
 

D. Šalkauskienė Sausis Mokytojų taryboje 
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11.2. I pusmečio ugdymo 

organizavimo kokybės 
aptarimas: vaikų pažangos ir 
pasiekimų vertinimas; 
elektroninio dienyno 
funkcionalumas, 
bendradarbiaujant su šeima 

D. Šalkauskienė Gegužė Mokytojų taryboje 

11.3. 2022 metų veiklos analizė ir 
2023 metų veiklos prioritetų 
numatymas. Mokytojų ir 
pagalbos mokytojui specialistų 
2023-2025 m. atestacijos 
programos svarstymas 

D. Šalkauskienė Gruodis Mokytojų taryboje 

12. Mokyklos tarybos posėdžiai 
 

12.1. Mokyklos tarybos veiklos 
tikslų ir gairių aptarimas 2022 
metams. Įstaigos vadovo 2022 
metų veiklos ataskaita 

G. Pociuvienė 
D. Šalkauskienė 

Sausis  Mokyklos taryboje 

12.2. Lėšų, skirtų ugdymui ir 
ugdymo aplinkai 
panaudojimas. Siūlymų 
teikimas dėl 1,2%  lėšų 
paskirstymo ir panaudojimo 

G. Pociuvienė 
 
 
 

Balandis Mokyklos taryboje 

12.3. Bendruomenės telkimas 
Įstaigos 50 metų jubiliejaus 
paminėjimui 

G. Pociuvienė Rugsėjis  Mokyklos taryboje 

12.4. Mokyklos tarybos veiklos 
ataskaitos rengimas. Mokytojų 
ir pagalbos mokiniui 
specialistų 2023-2025 metų 
atestacijos programos 
svarstymas 

G. Pociuvienė 
D. Šalkauskienė 

Gruodis Mokyklos taryboje 

13. Metodinės tarybos posėdžiai 
 

13.1. Ugdymo turinio planavimo 
„Plaukimo takelio“ metodu 
pristatymas ir aptarimas. Gairių 
numatymas tolimesniam 
planavimui 
 

L. Anuprevičienė Vasaris  Mokyklos taryboje 

13.2. STEAM taikymo galimybės 
lauke. Ugdymo(si) erdvių 
sukūrimo galimybės 

L. Anuprevičienė Gegužė Mokyklos taryboje 

13.3. Neformaliojo ugdymo 
programų sąsajos su 
ikimokyklinio ugdymo turiniu 
 

L. Anuprevičienė Gruodis  Mokyklos taryboje 

14. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 
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14.1. Plano 2022 metams aptarimas. 

Vaikų, turinčių kalbos 
sutrikimų, sąrašo aptarimas. 
Individualių programų 
aptarimas. Pažangos 
fiksavimas 

J. Gelčienė 
 

Sausis Mokytojų taryboje 

14.2. Informacijos apie vaikų 
saugumą ir sveikatą analizė 

J. Gelčienė Kovas  Mokytojų taryboje 

14.3. Antrojo mokslo metų pusmečio 
pasiekimų įvertinimas ir 
analizė. Metodinės, dalykinės, 
seminarų naujovės 

J. Gelčienė Gegužė  Mokytojų taryboje 

14.4. Naujų vaikų, kuriems bus 
teikiama speciali logopedinė 
pagalba, sutrikimų analizė 

J. Gelčienė Rugsėjis  Mokytojų taryboje 

14.5. Emocijų ir elgesio sunkumų 
turintys vaikai. Vaiko gerovės 
komisijos 2022 metų veiklos 
ataskaita 

J. Gelčienė 
 

Gruodis  Mokytojų taryboje 

 
                                              . 

        
 
  


