
 
 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

DIREKTORIUS 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANO 

TVIRTINIMO  

 

2023 m. sausio 6 d. Nr. V-06 

Klaipėda 

 

 Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T2-62, 23.1, 23.2, punktais  ir 

atsižvelgdama į Įstaigos tarybos posėdžio 2023-01-05 protokolinį nutarimą (protokolas Nr. V3-01) ir 

į Darbo tarybos posėdžio 2023-01-05 nutarimą (protokolas Nr. V7-01): 

1. Tvirtinu: 

1.1. 2023 metų prioritetines veiklos kryptis: 

1.1.1. Kokybiško ugdymo paslaugos teikimas įvairių gebėjimų vaikams. 

1.1.2. Bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas.  

1.1.3. Sveikos, saugios ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios edukacinės 

aplinkos tobulinimas, turtinimas. 

1.2. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2023 m. veiklos tikslai: 

1.2.1.  užtikrinti šiuolaikišką, inovatyvų į vaiko poreikius orientuotą ugdymą; 

1.2.2.  kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką; 

1.3. Uždavinius: 

1.3.1. Efektyvinti STEAM patyriminio ugdymo(si) metodo įgyvendinimą; 

1.3.2. Stiprinti vaikų fizinę, emocinę, psichinę sveikatą bei fizinį aktyvumą;  

1.3.3. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.  

2. Tvirtinu: 

2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2022 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą (1 

priedas); 

2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2023 metų veiklos planą (2 priedas); 

2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ įstaigos funkcionavimo užtvirtinimo planas (3 

priedas); 

2.4. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo planas 2023 

metais (4 priedas). 

 

 

 

Direktorė                         Antanina Šereivienė
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     Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 

2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-06 

1 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2022 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

 Įgyvendinant 2022 metų planą, buvo siekiama sudaryti sąlygas aukštesnei teikiamų paslaugų 

kokybei. Prioritetų įgyvendinimui išsikeltas tikslas – kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką, 

puoselėjant mokymosi kultūros ir darnaus vystymosi idėjas, bendradarbiaujant su šeima padėti vaikui 

tenkinti prigimtinius, pažintinius, socialinius, saviraiškos, kultūros, kalbos kultūros, etninius 

poreikius, saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę sveikatą, siekti visapusiško vaiko ugdymo(si). 

Įgyvendinti visi 2022 metais iškelti uždaviniai.  

 Sėkmingai įvykdytos 2022 metais suplanuotos priemonės. Per ataskaitinį laikotarpį buvo 

siekiama darbuotojų motyvuoto atvirumo pokyčiams, pozityvaus dalykinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo, veiklos efektyvumo, stiprinama darbuotojų atsakomybė už veiklą, kiekvieno 

vaiko ugdymo pasiekimus. 

 Optimalus įstaigos pedagogų profesinės kompetencijos lygis leido sėkmingai 

įgyvendinti lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programą, patvirtintą direktoriaus 

2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. V-53, kuri orientuota į tėvų ir vaikų poreikius ir kūrybingo 

žmogaus ugdymą. Išskirtinis dėmesys skiriamas darželio ir šeimos partnerystės plėtojimui palaikant 

ir stiprinant vaikų fizinę, emocinę sveikatą, vaikų kūrybiškumo skatinimui, etninės kultūros 

pradmenų formavimui, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimui. Sėkmingai įgyvendinta 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014) nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. įgyvendinama 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2022). Tenkinant tėvų ir vaikų poreikius įstaiga 

įgyvendino neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo skatinimo programą,  neformaliojo vaikų 

švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programą, neformaliojo vaikų švietimo etnokultūros ugdymo 

programą, neformaliojo vaikų švietimo sensorinio ugdymo programą.  

 Įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo teikiamos 202 

ugdytiniams – 3 ankstyvojo amžiaus, 6 ikimokyklinio amžiaus ir 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse. 

Teikta būtina ir savalaikė pedagoginė, socialinė ir teisinė pagalba vaikui, šeimai. Atlyginimo už 

maitinimo paslaugą 50 proc. lengvata buvo taikoma 29 šeimoms. Logopedo pagalba buvo teikiama 

30 ugdytinių.  

 Įstaigoje sudarytos palankios sąlygos pedagogų profesiniam tobulėjimui. 2022 metais didėjo 

pedagogų motyvacija profesiniam tobulėjimui: kvalifikaciją kursuose, seminaruose vadovai kėlė 59 

dienas (356 val.), pedagogai – 300 dienų (1799 val.) (vidutiniškai 15 dienų (90 val.) vienam 

pedagogui).  

 Efektyviai dirbo savivaldos institucijos, sėkmingai sutelkiama įstaigos bendruomenė 

įgyvendino įstaigos veiklos iškeltus tikslus ir uždavinius. Plėtoti metodinę veiklą ir kūrybiškai 

organizuoti įstaigos bendruomenės kultūrinį gyvenimą padėjo efektyvi kūrybinių darbo grupių veikla 

ir glaudus bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis, administracija.  

 2022 metais toliau sėkmingai vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Organizuojami 

bendri metodiniai, sveikatinimo, sporto, kultūriniai renginiai, kūrybinių darbų parodos, netradicinio 

ugdymo dienos su Klaipėdos lopšeliais-darželiais ,,Klevelis“, ,,Inkarėlis“, ,,Švyturėlis“, ,,Rūta“, 

,,Eglutė“, ,,Žilvitis“, ,,Saulutės“ mokykla-darželiu, Klaipėdos regos ugdymo centru, Adomo Brako 

dailės mokykla. 2022 metais tęsėme bendradarbiavimą su Kauno lopšeliu-darželiu ,,Želmenėlis“, 

Rokiškio lopšeliu-darželiu ,,Varpelis“, Elektrėnų lopšeliu-darželiu ,,Pasaka“, Šilutės lopšeliu-

darželiu ,,Gintarėlis“, Šakių lopšeliu darželiu ,,Klevelis“ vykdant edukacinius projektus ir kt.  

Sėkmingai plėtojamas įstaigos bendradarbiavimas su Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutu 

(KU TSI), Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru (PŠKC), Klaipėdos valstybine 

kolegija (KVK), Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultetu (KU HUMF). 

Bendradarbiaujama su Lietuvos jūrų muziejumi, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru. 

Tęsiamas rezultatyvus bendradarbiavimas su P. Domšaičio galerija, Klaipėdos miesto Etnokultūros 
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centru, Laikrodžių muziejumi ir kt. Šis bendradarbiavimas ir toliau pozityviai įtakojo lopšelio-

darželio ,,Žiogelis“ ugdymo turinio kaitą ir darbo kokybę, sudarė sąlygas įstaigos prestižo gerinimui, 

naujų tikslų įgyvendinimui, plėtė vaikų ugdymo(si) galimybes netradicinėse aplinkose, už įstaigos 

ribų (kitose erdvėse). 

 2022 metais aktyviai dalyvauta miesto metodinėje veikloje. Įstaigos pedagogai dalyvavo 

metodinių darbų parodose, konferencijose, seminaruose, piešinių parodose, konkursuose ir kt. 2022 

m. balandžio 22 d. įstaiga suorganizavo mokslinę-praktinę konferenciją ,,Kalbos grožis vaiko 

pasaulyje ir visuminiame ugdyme“ Lietuvos ir užsienio šalių ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

vadovams, mokytojams, logopedams. Įstaigos pedagogai tarptautinėje konferencijoje skaitė 

pranešimus ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ patirties sklaida“, ,,Kalbos 

sutrikimų prevencija ir projekto sklaida“, „Pasakų galia ankstyvojoje kalbos ugdymo prevencijoje“. 

Įstaigos mokytojai dalyvavo 40 val. tarptautiniame tęstiniame projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. 

Laimingas vaikas“ ir vadovaujantis projekto rekomendacijomis vykdė šias veiklas: ,,Individualus 

darbas, vykdant kalbos ir kalbėjimo sutrikimų prevenciją“, ,,Kolegialus bendradarbiavimas su įvairių 

sričių specialistais, konsultuojant ir teikiant metodines rekomendacijas“, ,,Metodinių priemonių ir 

projekto aplanko rengimas“, ,,Refleksijų organizavimas ir gerosios patirties sklaida“, 

,,Bendradarbiavimas su tėvais kalbos ugdymo kontekste“. 2022 m. organizuotas tarptautinis 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, logopedų, 

spec. pedagogų ilgalaikis projektas ,,Stovi pasakų namelis, sekas pasakas vaikelis“. Dalyvavo 70 

pedagogų iš užsienio ir visos respublikos. Su dalyviais pasidalintas susistemintas metodinis leidinys 

kalbai ugdyti. 2022 m. sausio – vasario mėnesiais organizuota respublikinė ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų kūrybinių darbų paroda-konkursas ,,Staltiesėlė Lietuvai“. Darbus pateikė 38 mokytojai iš 

visos Lietuvos. 2022 m. vasario  – kovo mėnesiais organizuotas sveikos gyvensenos  projektas-paroda 

,,Sveikos pėdutės – taisyklinga laikysena“. Projekte-parodoje dalyvavo 73 mokytojai iš visos 

Lietuvos. 2022 m. kovo – balandžio mėnesiais organizuotas STEAM  projektas-paroda ,,Ką 

auginsime? Gėlytę ar daržovę?“. Projekte-parodoje dalyvavo 57 mokytojai iš visos Lietuvos. 2022 

m. balandžio – gegužės mėnesiais organizuota paroda ,,Šeima – brangiausia dovana“. Parodoje 

dalyvavo 20 mokytojų iš visos Lietuvos. 2022 m. balandžio – gegužės mėnesiais organizuota paroda 

,,Išradingai pasveikink Klaipėdą“. Parodoje dalyvavo 69 mokytojai iš visos Lietuvos. 2022 m. 

gruodžio mėnesį organizuota paroda ,,Kalėdinis angelas“. Parodoje dalyvavo 73 mokytojai iš visos 

Lietuvos.  

2022 m. kovo 22 d. suorganizuota nuotolinė respublikinė metodinė diena ,,Magiškoji 

STEAM laboratorija?“. Dalyvavo 76 dalyviai  iš 12 ikimokyklinių įstaigų, skaityti 19 pranešimų, iš 

jų mūsų 6: „Ar STEAM stiprina vaikų pasitikėjimo savimi jausmą?'', „Ar mokytojai pasiruošę 

STEAM metodo įgyvendinimui?“, „Kalbos paslaptis atskleidžiame per  STEAM“, „Kodėl 

Pelėdžiukams patinka STEAM laboratorija?“, „STEAM ugdymas grupėje ir lauke“, „STEAM – 

ikimokykliniame ugdyme“, pristatytos metodinės priemonės, pasidalyta gerąja patirtimi 

organizuojant įstaigos veiklą. 2022 m. lapkričio 30 d. organizuota respublikinė metodinė diena 

,,Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje“. Dalyvavo 91 dalyvis iš 14 ikimokyklinių įstaigų, 

Klaipėdos universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, skaityti 15 pranešimų, iš jų 5 mūsų įstaigos 

mokytojų. Įstaigos mokytojai dalijosi patirtimi, skaitė pranešimus šiomis temomis: ,, Kiekvienas 

vaikas ypatingas ir visi skirtingi“, „Įdomus ir augantis įtaukusis ugdymas bendradarbiaujant“, „Vaikų, 

turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, įtraukusis ugdymas“, „Įtraukusis ugdymas. Kaip kokybiškai 

ugdyti vaikus?“, „Įtraukaus ugdymo patirtis“. 2022 m. gruodžio 8 d. organizuota virtualaus apskrito 

stalo diskusija „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo iššūkiai, galimybės ir 

sunkumai“, dalyvavo 6 ikimokyklinės įstaigos, 15 mokytojų dalijosi gerąja patirtimi. Mokytojai 

pristatė kurtas metodines priemones nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje ,,Projektų mugė 

2022“. 2022 m. dalyvauta ilgalaikėje programoje ,,Mokymasis eksperimentuojant. STEAM veikla.“. 

Visi mokytojai dalyvavo VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ ilgalaikėje „Tūkstatmečio darželis: 

įtrauktis, inovacijos, psichologija“ programoje, kurioje buvo pristatytos šios temos: „SUP turinčio 

vaiko ugdymas: programų individualizavimas ir pritaikymas darželyje“, ,,Pedagogas – vaiko 

autoritetas: taisyklės ir ribos“, ,,Nu(si)raminimo būdai SUP (ir ne tik) vaikams“, ,,SUP vaikų pojūčių 

aktyvinimas savadarbėmis priemonėmis“, „Kaip ugdyti vaikus, turinčius kalbos ir kalbėjimo 
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sutrikimų?“. Respublikoje pristatytos metodinės priemonės, veiklos: „Šokis su skarelėmis“, „Ir 

pasklido garsas apie Vilnių“, „Kurkime ir mokykimės“, ,,Kelionė po Lietuvą“, ,,Žaidžiu ir 

skaičiuoju“, ,,Rišlios kalbos lavinimas“, „Kuriame kiekvienam vaikui“, „Žodelius jungiu, sakinį 

tariu“. Klaipėdos valstybinės kolegijos ilgalaikiame projekte ,,Ikimokyklinės ir priešmokyklinės 

pedagogikos prestižą formuojantys veiksniai: studentų požiūris“ dalintasi lopšelio-darželio 

,,Žiogelis“ veiklos patirtimi, skaityti pranešimai, dalyvauta diskusijose, pristatyta komunikacijos, 

bendradarbiavimo praktika ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, diskutuota kaip kelti mokytojo prestižą 

ir kt. Organizuotos 3 nuotolinės atviros veiklos įstaigos pedagogams, paruošti ir pristatyti 7 

pranešimai, suorganizuotos 5 pedagogų diskusijos. Organizuoti ir pravesti atviri sportiniai, kultūriniai 

renginiai ,,Žaidžiam, sportuojam 2022“, ,,Aš einu“, ,,Aktyvus rugsėjis 2022“, ,,Aš bėgu – 2022“, 

vykdytas ilgalaikis projektas ,,Atverkime kalbos skrynelę“, akcija ,,Taikos sparnais už laisvę“, 

,,Knyga – nematomas draugas“. Šiuose renginiuose dalyvavo socialiniai partneriai, tėvai. Metodinės 

tarybos posėdžiuose pedagogai aptarė naujausius dokumentus, analizavo naujausią metodinę 

literatūrą, dalinosi praktine patirtimi įstaigoje apie ugdymo metodų panaudojimą, veiklos planavimą, 

pasiekimų ir pažangos vertinimą, informacijos tėvams efektyvinimą, pedagogai įgijo patirties miesto 

pedagogų metodinių būrelių pasitarimuose. 

 Siekiant reprezentuoti įstaigą bei teikiamų paslaugų įvairovę teikiama aktuali, savalaikė 

informacija ugdytinių tėvams ir visuomenei internetinėje svetainėje www.klziogelis.lt, 

elektroniniame dienyne wwwmusudarzelis.com. Pedagogai dalijosi patirtimi publikuodami 

straipsnius www.ikimokyklinukas.lt, www.svietimonaujienos.lt internetinėse svetainėse. Parengė 

atviras ugdomąsias veiklas, jas pristatė Klaipėdos miesto mokytojams ,,Įtraukusis ugdymas – 

prabanga ar galimybė?“, ,,Logopedo pagalbos teikimas“. 

 Pedagoginės veiklos procesai įstaigoje leido pasiekti aukštesnių veiklos rezultatų. 

Bendruomenė sėkmingai ir kūrybingai įgyvendino lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2022 metų veiklos 

planą. 2022 m. gruodžio mėnesį atliktas vidinis auditas. Audito metu nustatytos stipriosios sritys: 

aplinkos svetingumas, saugumas, estetika, lygių galimybių suteikimas ir teisingumas, tapatumo ir 

pasididžiavimo mokykla jausmas, bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

programos atitiktis valstybės nustatytiems reikalavimams, metodinė pagalba planavimui, vaiko teisių 

garantavimas mokykloje, vaiko teisių atstovavimas visuomenėje, individualių vaiko saugumo, 

emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas, galimybių tobulėti sudarymas, personalo 

kompetencija ir jos planavimas, vadovo profesinė kompetencija, mokyklos atstovavimas, vadovo 

dalyvavimas vidaus audite, strateginio plano ir  metinės veiklos programos veiksmingumas. Visi šie 

rodikliai įvertinti 100 procentų. 

 Išryškėjo ir silpnosios sritys, kurias įstaiga turėtų tobulinti – specialiųjų poreikių vaikų ugdymosi 

pažanga, pagalba specialiųjų poreikių vaikams. 

 2022 metais atliktos pedagogų apklausos, tyrimai: ,,Įtraukusis ugdymas. Ar tam mes 

pasiruošę?“, ,,Adaptacija ankstyvojo amžiaus grupėse“, ,,Ugdomosios veiklos į(si)vertinimas“, 

„Vaiko vertinimas. Pažanga ir pasiekimai.“, ,,2022 m. platusis veiklos vertinimas“ ?“, tėvų apklausa 

„Įtraukusis ugdymas. Kaip sėkmingai jam pasiruošti?“. Vaikų maitinimas vykdomas pagal Klaipėdos 

miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. J-67 patvirtintą 

15 dienų valgiaraštį. Valgiaraščiai skelbiami įstaigos internetiniame puslapyje. Aktyviai dalyvaujama 

paramos programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“, kurių dėka 

pagerinamas vaikų maitinimas vaisių ir pieno produktais. 

 2022 metais įstaigoje buvo kuriamos palankios sąlygos vaikų kūrybiniams poreikiams 

tenkinti bei meniniams gebėjimams ugdyti(s). Įstaigos ugdytiniai aktyviai dalyvavo įvairiuose 

miesto, šalies ir tarptautiniuose projektuose: ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“, 

,,Savaitė be patyčių“, ,,Aktyvus Rugsėjis 2022“, ,,Sportoteka“, „Olimpinė karta“, ,,Gyventi sveikai 

– gera“, ,, Rudens gėrybių mandala“, ,,Kuriu ir žodį tariu“, ,,Kuriu iš sagų“, ,,Ačiū, kad tave turiu“, 

,,Kalbantys pirštai“, ,,Močiutės skrynelę atvėrus“ ir kt. Per 2022 m. mokytojai iš viso dalyvavo 59 

respublikiniuose projektuose, 15 tarptautinių projektų, 153 respublikinių kūrybinių darbų parodų, 8 

konkursuose, 18 STAEM veiklų respublikiniuose projektuose, 4 akcijose,  4 sukurtos metodinės 

priemonės pristatytos respublikoje. Iš viso dalyvauta 261 renginiuose (vidutiniškai 13,7 renginio 

vienam pedagogui).   Bendradarbiauta su Adomo Brako dailės mokyklos mokytojais ir mokiniais. 

http://www.klziogelis.lt/
http://www.ikimokyklinukas.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
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Per metus organizuota 11 tradicinių ir netradicinių renginių, 4 teminės savaitės, vykdytos 

vakaronės, edukacinės išvykos, edukacinės veiklos. Dalyvauta Prano Domšaičio 8 edukacinėse 

programose. Laikrodžių muziejuje 4 nuotolinėse programose. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejaus 3 edukacijos programose. Dalyvauta miesto ir respublikos parodose, konkursuose, 

kuriuose įstaigos pedagogai ir ugdytiniai yra prizinių vietų laimėtojai ir apdovanoti padėkos raštais. 

 6 grupėse tėvai įsitraukė į gamtinės medžiagos, daugkartinių daiktų naudojimo, antrinių 

žaliavų, medžiagų metodinių priemonių kūrimą, jų panaudojimą vaikų kūrybiškumo, kalbos, 

ekologinio švietimo, sensorinių pojūčių ir kt. ugdymui. Rengė vaikų – tėvų kūrybinių darbų parodas 

,,spalvos aplink mus“, ,,Spalvos pasakoja“, ,,Paukšteliai sugrįžta, pavasarį šaukia“, ,,Miškas rudenį“, 

,,Atrask miško paslaptis“. Dalyvavo teminėse savaitėse ,,Linksmai žaidžiu – gražiai kalbu“, ,,STEAM 

savaitė“, ,,Žiogelio vaikai – ekofanai“, ,,Daržovių mugė“, „Atsakingai auginu, gyvūnams pagalbos 

ranką tiesiu“. Kūrė meninius darbus, bendradarbiavo ugdomosios aplinkos kūrime. Aktyvėjo įstaigos 

ir tėvų bendradarbiavimas edukacinės aplinkos kūrime.  Tėvams skaityti pranešimai: ,,Šeimos ir 

darželio dialogas bei partnerystė“, ,,Tėvai ir pedagogai – ugdymo(si) partneriai“, ,,Kaip palengvinti 

vaiko adaptaciją darželyje?“, ,,Vaiko emocijų pasaulis“, ,,Paruoškime vaiką mokyklai“, 

,,Priešmokyklinio ugdymo aktualijos“, ,,Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo 

kompetencijos ugdymas“, ,,Socialinio ir emocinio intelekto ugdymas. Programos ,,Kimochis“ 

įgyvendinimas“, ,,Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas“ ir kt. Kilo įstaigos prestižas. 

 Įstaigoje aktyviai puoselėjamos sveikos gyvensenos idėjos, kuriama sveika ir saugi 

aplinka. Visos bendruomenės pastangomis sutvarkyta, atnaujinta lauko aplinka: įsigijome naujos 

įrangos, inventoriaus, užtikrinančio vaikų sveikatą ir saugumą. Įrengtos bei atnaujintos šiuolaikinius 

reikalavimus atitinkančios edukacinės erdvės, kurios pritaikytos vaikų grupinei ir individualiai 

veiklai, saugios ir sveikos darbo sąlygos, įsigytos būtinos ugdymo(si), meninės saviraiškos 

priemonės, sportinis inventorius, kaupiama metodinė medžiaga, parengta sveikatinimo programa ir 

įvairūs projektai. Sukurta įstaigos aplinka tenkina vaikų fizinius, protinius, emocinius ir dvasinius 

poreikius, atitinka amžių, džiugina tėvus, tenkinami jų lūkesčiai. Puoselėdami sveikos gyvensenos 

idėjas mokytojai kartu su tėvais vykdė tarptautinius projektus ,,Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas 

vaikas“, ,,Gyventi sveikai - gera“, organizavo 4 atviras sveikatinimo veiklas įstaigoje. Parengti 3 

pranešimai ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams vaikų sveikatos stiprinimo klausimais, lankstinukų 

įvairiomis vaikų ugdymo ir sveikatinimo (mitybos) temomis. Aktyviai siekiama, kad sveikatos 

saugojimas ir stiprinimas būtų tęsiamas ir namuose (šeimose). Dvejose grupėse atsakingai vykdoma 

vaikų emocijų ir elgesio problemų prevencijos programa ,,Zipio draugai“, keturiose grupėse 

,,Kimochis“ programos. Sėkmingai vykdoma pedagogų gerosios patirties sklaida įstaigos, miesto, 

respublikos pedagogams atvirose veiklose: konferencijose, metodinėse dienose, renginiuose, 

mokytojų posėdžiuose. Kartu su socialiniais partneriais organizuoti 4 nuotoliniai renginiai siekiant 

vaiko ugdymo(si) pažangos. Mokytojų, Metodinės tarybų posėdžiuose, ugdytinių tėvų 

susirinkimuose aptartos įstaigos ir grupių sveikos gyvensenos programos ir projektai, jų rezultatai, 

numatytos vaikų sveikatos gerinimo priemonės, pristatytos metodinės priemonės.  Puoselėdama 

sveikos gyvensenos idėjas įstaigos bendruomenė parengė ir pristatė pranešimus, metodines 

rekomendacijas ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ugdymo ir stiprinimo klausimais, organizavo 

atviras veiklas ,,Spalvotas sniegas“, Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“, ,,Sportuok linksmai“. 

Glaudžiai bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais sėkmingai įgyvendinti grupių sveikos gyvensenos 

ugdymo 6 projektai, organizuotos teminės savaitės, akcijos, piešinių konkursai. Dalyvauta 

respublikiniuose sveikos gyvensenos ugdymo projektuose, 8 parodose ,,Draugystė širdelėje 

plazdena“, ,,Žaidžiu ir eksperimentuoju rudenį“, ,,Mažieji mokslininkai“, ,,Gamta kviečia žaisti“, 

,,Maži ir dideli sportuosime visi“, „Projektuoju, kuriu, veikiu žaismėje“,  „Aš ir jūra“, „Pasaulis, 

kuriame maisto užtenka visiems“ ir kt. Ekologiniuose projektuose, metodinių priemonių parodose, 

konkursuose: ,,Tvarus požiūris“, ,,Žaislai iš antrinių žaliavų“, ,,Žibinto šviesa“, ,,Atsakingai auginu“, 

,,Žalioji palangė“, ,,Gimę antram gyvenimui“ ir kt. Visuomenės sveikatos biuro specialistė vedė 

praktinius mokymus vaikams: „Meno terapijos užsiėmimai vaikams“.“, ,,Daržovių pica“, „Uostau, 

ragauju, sveikai maitinuosi““, ,, „Žinau ką valgau“, ,,Nesveiko maisto ABC. Kas man kenkia?“, 2 

grupėse vykdomas ilgalaikis projektas ,,Dantukai balti – šypsenėlė plati“. 
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 Įstaigos ugdytiniai ir pedagogai aktyviai dalyvavo respublikiniame aplinkosauginiame 

projekte ,,Mes rūšiuojam“, ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, vykdyta žalingų įpročių prevencija, smurto 

prevencinės programos, dalyvauta prevencinėje akcijoje ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. 

 Siekdami pagerinti materialinę bazę, įstaigos išlaikymui skirtos lėšos buvo naudojamos 

racionaliai ir taupiai, sprendimai derinami su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Didelis 

dėmesys ir toliau buvo skiriamas estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis edukacinių aplinkų tobulinimui. Siekta užtikrinti tinkamas sveikos ir saugios, 

atitinkančias higienos reikalavimus, ugdymo(si) sąlygas, įsigytas sportinis inventorius, priemonės 

skirtos aktyviai fizinei veiklai.   

 

2022 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG analizę 

Stiprybės Silpnybės 

Sukurta, palaikoma ir nuolat atnaujinama jauki, 

saugi, estetiška edukacinė aplinka 

Higienos reikalavimų neatitinkanti lauko 

žaidimų aikštelių danga 

Ugdymo programų atitiktis vaikų poreikiams Pastatas iš išorės reikalauja kapitalinio remonto 

Sudarytos sąlygos profesionalumui ir 

kvalifikacijos tobulinimui 

Sumažėjęs (dėl pandemijos) įstaigoje 

organizuojamų renginių skaičius mažina 

bendruomeniškumą 

Nuoseklūs strateginiai planai ir jų 

įgyvendinimas 

Patirties stoka ir užsienio kalbų barjeras rengiant 

ir dalyvaujant ES finansuojamuose projektuose 

Teigiama įstaigos bendruomenės nuostata 

taikant šiuolaikines technologijas, inovatyvius 

metodus ugdymo procese 

 

Galimybės Grėsmės 

Naujų ugdymo metodų paieška teikiant 

kokybiškas paslaugas 

Dėl higienos normų neatitikimo kylanti grėsmė 

vaikų sveikatai ir saugumui (lauko teritorijoje) 

Ugdomosios veiklos efektyvinimas naudojant 

informacines technologines priemones, 

patyriminį ir STEAM metodus 

Didėja vaikų su kalbos ir kalbėjimo sutrikimais 

skaičius 

Tikslingas lėšų panaudojimas sudaro galimybę 

aprūpinti įstaigą moderniomis ugdymo 

priemonėmis, organizuoti edukacines veiklas, 

tobulinti kvalifikaciją, diegti šiuolaikines 

informacines technologijas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų stoka 

Partnerystė su kitomis įstaigomis (socialiniais 

partneriais) sudaro galimybes profesiniam 

tobulėjimui, gerosios patirties sklaidai 

tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto ir 

įstaigos renginiuose, projektuose ir kt.  

Kontaktų ribojimas dėl pandemijos silpnina 

vaikų komunikacijos ir socialinę kompetencijas 

Gerinti mikroklimatą ir stiprinti bendruomenės 

narių emocinę sveikatą 

 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ veiklos planas 2023 metams parengtas atsižvelgiant 

į strateginius įstaigos veiklos planus, Lietuvos švietimo būklę, bendruomenės poreikius ir įstaigoje 

atliktus saviaudito ir savianalizės duomenis. Planuojant siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo 

politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, 

tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, 

taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Švietimo skyriaus veiklos prioritetus, Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikius švietimo plėtros 

tikslus, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus veiklos planą, Klaipėdos 

lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2023-2025 metų strateginį veiklos planą, Klaipėdos lopšelio-darželio 

,,Žiogelis“ ugdymo programą.  

Įstaigoje veikla grindžiama šiomis vertybėmis ir principais:  
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- bendravimas ir bendradarbiavimas įgyvendinant valstybės ir savivaldybės politiką; 

- pagalba, tolerancija, dėmesys vaikams, tėvams, bendradarbiams; 

- konfidencialumas, tikslumas, sąžiningumas, demokratiškumas, nuoseklumas, 

objektyvumas, humanizmas; 

- nuolatinis mokymasis bei kompetencijų vystymas. 

Atsiskaitymų ir kontrolės formos: 

1. Metodinių grupių pasitarimai ir metodiniai renginiai, kuriuose aptariama ugdomoji 

veikla vyksta kas mėnesį. 

2. Ketvirčio veiklos analizė ir pokyčių išryškinimas vyksta kas ketvirtį. 

3. Įstaigos tarybos posėdžiai vyksta kas ketvirtį svarstant aktualius įstaigai klausimus. 

4. Bendruomenės susirinkimai organizuojami kartą per metus pateikiant įstaigos veiklos 

pokyčius ir įsivertinimą. 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ veiklos plane 2023 metams naudojami sutrumpinimai: 

Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, Klaipėdos 

pedagogų švietimo ir kultūros centras – KPŠKC, informacinės ir komunikacinės technologijos – IKT, 

rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų – RVASVT sistema, Vidaus audito 

koordinavimo – VAK grupė, savivaldybės lėšos – SB, mokinio krepšelio lėšos – MK. 

2023 metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ administracija, 

pedagogai ir pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai bei kiti darbuotojai, ugdytiniai ir jų 

tėvai. Įstaigos administracija pasilieka teisę esant būtinybei, poreikiui, veiklos planą keisti, koreguoti, 

papildyti atliepiant prioritetus, tikslus bei uždavinius. 
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Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 

2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-06 

2 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS“ 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2023 m. veiklos tikslai: 

1.1. užtikrinti šiuolaikišką, inovatyvų į vaiko poreikius orientuotą ugdymą; 

1.2. kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką; 

2. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 2023 m. veiklos uždaviniai ir priemonės jiems 

vykdyti: 

2.1. Efektyvinti STEAM patyriminio ugdymo(si) metodo įgyvendinimą; 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. STEAM ugdymo 2023 

metų veiklos plano 

pristatymas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

2 Patyriminio ugdymo 

metodo  integravimas į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

3. Eksperimentinių, tiriamųjų 

veiklų integravimas į 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

4. Darbas su interaktyviomis 

grindimis 

Grupių mokytojai  Per metus 

 

Metodinėse 

grupėse 

5. Informacinių 

komunikacinių ir 

multimedijos technologijų 

naudojimas STEAM 

veiklose 

Grupių mokytojai  Per metus 

 

Metodinėse 

grupėse 

6. Tėvų įtraukimas į STEAM 

veiklas 

Grupių mokytojai  Per metus 

 

Metodinėse 

grupėse 

7. STEAM kvalifikacijos 

tobulinimas   

 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai  

Per metus 

 

Metodinėse 

grupėse 

8. Įstaigos teminės savaitės 

8.1. STEAM teminė savaitė 

„Žiemos pokštai“  

Grupių mokytojai Sausis  Metodinėse 

grupėse 

8.2. STEAM teminė savaitė 

„Paukštelio giesmelė 

budina žemelę“  

J. Kirilova 

B. Joneckienė 

Kovas Metodinėse 

grupėse 

8.3. STEAM teminė savaitė 

„Menų savaitė“  

I.Klumbienė 

R. Taraškevičienė 

N. Prielaidienė 

I. Čėsnienė 

A. Žymančienė 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

8.4. STEAM teminė savaitė 

„Kokių dovanų mums 

teikia bitės?“  

J. Kirilova 

 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 
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8.5. STEAM teminė savaitė 

„Ruduo lange su STEAM“  

J. Norkevičienė 

E. Česnelienė 

R. Bružinskienė 

Spalis Metodinėse 

grupėse 

9. Organizuoti atviras veiklas 

9.1. „Orai – žaibas, lietus ir 

vėjas“ STEAM veikla 

D. Apanavičiūtė Kovas Mokytojų 

taryboje 

9.2. ,,STEAM veikla. „Ar jie 

auga, žydi, noksta?“ 

E. Česnelienė Gegužė Metodinėse 

grupėse 

9.3. ,,Duonutės riekelė ant 

mano stalo“ 

R. Bružinskienė Spalis Metodinėse 

grupėse 

10. Įstaigos projektų įgyvendinimas 

10.1. „Neatrastos Lietuvos 

vietos“ 

J. Kirilova 

G. Miklutaitė - 

Bogdan 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

10.2. „Būk saugus kelyje“  J. Kirilova 

G. Miklutaitė - 

Bogdan 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

10.3. ,,Širdelė maža meilės 

kupina“ 

V. Luotienė 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

10.4. ,,Atverkime kalbos 

skrynelę“ 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

10.5. ,,Aš klaipėdietis visa širdim 

esu“ 

I. Klumbienė  

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

10.6. Tarptautinis projektas  

,,Vaiko kelias į gražią 

kalbą. Laimingas vaikas“ 

L. Mačernienė 

N. Prielaidienė 

D. Grubliauskienė 

D. Apanavičiūtė 

D. Lekavičienė 

R. Taraškevičienė 

R. Bružinskienė 

L. Simutienė  

B. Joneckienė 

J. Kirilova 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

11. Įstaigos patyriminė ugdomoji veikla 

11.1. Eksperimentinių veiklų 

organizavimas lauke. 

Lauko klasės  

Grupių mokytojos Per metus Metodinėse 

grupėse 

11.2. Tyrinėjimo veiklų 

organizavimas lauke. 

Lauko klasės  

Grupių mokytojos Per metus Metodinėse 

grupėse 

11.3. Bandymo veiklų 

organizavimas lauke. 

Lauko klasės 

Grupių mokytojos Per metus Metodinėse 

grupėse 

11.4. Vaikų kūrybinių darbų, 

dailės parodos 

Meninė kūrybinė 

grupė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

11.5. Projektas ,,Sveikas būsiu 

jei gamtą mylėsiu“ 

I.Čėsnienė 

L. Smilgienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 
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11.6. Projektas ,,Aš gamtos 

dalelė“ 

J. Norkevičienė 

L. Smilgienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

11.7. Projektas ,,Močiutės 

skrynią atvėrus“ 

R. Bružinskienė 

E. Česnelienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

11.8. Eksperimentų diena 

„Sniego savybės“ 

Grupių mokytojos Sausis Metodinėse 

grupėse 

11.9. Bandymų diena „Kas 

plaukia, kas skęsta?“ 

Grupių mokytojos Vasaris Metodinėse 

grupėse 

11.10. Tyrinėjimų diena „Medžiai  

sprogsta. Kas čia vyksta?“ 

Grupių mokytojos Kovas Metodinėse 

grupėse 

11.11. Projektas „Žaliosios 

palangės kūrimas grupėje“ 

Grupių mokytojos Kovas 

Balandis 

Metodinėse 

grupėse 

11.12. „Augalo gyvenimas. Sėklų 

karalystėje“ 

Grupių mokytojos Balandis Metodinėse 

grupėse 

11.13. Eksperimentų diena 

„STEAM inžinerija – 

magneto galia“  

Grupių mokytojos Gegužė  Metodinėse 

grupėse 

11.14. Patyriminė diena „Joninės. 

Žolynai“ 

Grupių mokytojos Birželis  Metodinėse 

grupėse 

11.15. Projektas „Vandens 

pasaulis. Žaidimai su 

vandeniu“ 

Grupių mokytojos Birželis-

rugpjūtis 

Metodinėse 

grupėse 

11.16. Projektas „Vabalų 

gyvenimas“ 

Grupių mokytojos Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 

11.17. STEAM veiklos, siekiant 

matematinio, kritinio 

mąstymo gerinimo 

„Skaičiuojame rudens 

gėrybes“ 

Grupių mokytojos Spalis Metodinėse 

grupėse 

11.18. STEAM veiklos “Laikas. 

Metų ratas“ 

Grupių mokytojos Gruodis Metodinėse 

grupėse 

12. Dalyvavimas miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose 

12.1. Dalyvavimas miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose STEAM 

veiklų parodose, 

projektuose, konkursuose, 

renginiuose  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13. Pedagoginės patirties sklaida 

13.1. Pranešimai miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose STEAM 

renginiuose  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.2. Metodinių priemonių 

pristatymas miesto, 

respublikiniuose, 

tarptautiniuose STEAM 

renginiuose 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.3. Atviros STEAM veiklos 

įstaigos mokytojams 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 
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13.4. Respublikinės metodinės 

dienos organizavimas 

„STEAM veiklos 

ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje“ 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Kovas-

balandis 

Metodinėse 

grupėse 

13.5. Metodiniai straipsniai 

tinklapyje, spaudoje 

www.klziogelis.lt 

www.svietimonaujienos.lt 

www.ikimokyklinis.lt   

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.6. Pedagoginės patirties 

sklaida įstaigoje ir su 

socialiniais partneriais 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

14. Edukacinės išvykos 

14.1. Pažintinių patyriminių  

edukacinių išvykų į 

Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejų, Laikrodžių 

muziejų P. Domšaičio 

meno galeriją, Kauno 

Atžalyno biblioteką, E. 

Kanto biblioteką, Lietuvos 

jūrų muziejų, Klaipėdos 

lėlių teatrą, Klaipėdos 

policiją, Gaisrinę  

vykdymas 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

2.2 uždavinys. Stiprinti vaikų fizinę, emocinę, psichinę sveikatą bei fizinį aktyvumą (tęstinis). 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Sveikatos stiprinimas 

1.1. Sveikatos stiprinimo 

programos 2022-2026 m. 

įgyvendinimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

1.2. Kūrybinės grupės 

„Sveikuoliai“ veiklos plano 

įgyvendinimas 

A.Žymančienė 

D. Lekavičienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

1.3. Vaikų fizinis aktyvumas  L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

1.4. Bendri sveikatinimo 

projektai su socialiniais 

partneriais 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

1.5. Dalyvavimas miesto, 

respublikos sveikatos ir 

sporto renginiuose 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

2. Įstaigoje projektų įgyvendinimas 

2.1. „Keliauk su Žiogeliu 

sveikatos takeliu“ 

Grupių mokytojai Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

2.2. „Kineziterapijos mankštos 

vaikams“ 

A.Žymančienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

http://www.klziogelis.lt/
http://www.svietimonaujienos.lt/
http://www.ikimokyklinis.lt/
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2.3. "Sveikos pėdutės - 

taisyklinga laikysena" 

A. Žymančienė Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

2.4. „Švari gamta – sveikas 

vaikas“ 

I.Čėsnienė 

L. Smilginė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

2.5. ,,Sveikatos ABC“ G. Stonytė 

E. Česnelienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

2.6. ,,Aš gamtos dalelė“ J. Norkevičienė 

L. Smilgienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

2.7. „Švari žemė, sveikas 

maistas – laimingas vaikas“ 

Ž. Lukauskienė 

V. Luotienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

2.8. „Būk saugus kelyje“ 

„Atverkime kalbos 

skrynelę“ 

J. Kirilova 

G. Mikutaitė - 

Bogdan 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

3. Atviros veiklos    

3.1. Aš su šypsena sportuoju.  A.Žymančienė Vasaris Metodinėse 

grupėse 

3.2. Ką mėgstu, ko nemėgstu?  R. Bružinskienė Kovas Metodinėse 

grupėse 

3.3. Aktyvus 2023 m.  rugsėjis 

„Linksmai šokio ritmu“ 

A.Žymančienė 

„Sveikuolių“ grupė 

Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 

4. Sporto šventės    

4.1. Žiemos sporto  šventė 

„Žiemos išdaigos“ 

Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

Sausis-vasaris Metodinėse 

grupėse 

4.2. Sveikatinimo diena 

bendruomenei 

„Sportuojame visi kartu“ 

A.Žymančienė 

G. Mikutaitė – 

Bogdan 

L. Rojė 

Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 

4.3. „Aktyvus ruduo 2023 m.“  Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

Rugsėjis 

spalis 

Metodinėse 

grupėse 

5. Teminės savaitės    

5.1. „Sveikas maistas. Ką 

renkuosi?„  

A.Žymančienė 

Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

I.Juknelienė 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

5.2. „Palapinių diena. Judrios 

veiklos savaitė“ 

Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

Birželis Metodinėse 

grupėse 

5.3. „Judumo savaitė“  A.Žymančienė 

Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 

5.4. „Mankšta su šeima“ Kūrybinė grupė 

,,Sveikuoliai“ 

Spalis Metodinėse 

grupėse 

6. Sveikatos valandėlės 

6.1. ,,Asmens higiena. Plaunu 

rankas atsakingai“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 
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6.2. ,,Vanduo – gyvybės 

šaltinis“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.3. ,,Dantukų draugai ir 

priešai“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.4. ,,Mano kūnas“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.5. ,,Mano jausmai ir pojūčiai“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.6. ,,Vitaminų sodas“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.7. ,,Kur švara – ten sveikata“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.8. ,,Taisyklinga laikysena“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.9. ,,Dantukų draugai ir 

priešai“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.10. ,,Augu sveikas ir stiprus“ Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.11. ,,Sportas – sveikata“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.12. ,,Nusiraminimo, 

atsipalaidavimo pratimai“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

6.13. ,,Akys – stebuklingi 

obuoliai“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

7. Saugaus eismo valandėlės 

7.1. „Mano gatvė“ Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

7.2. ,,Svečiuose šuniukas 

Amsis“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

7.3. „Aš saugus kai žinau“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

7.4. ,,Kelionė į parką“ 

 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

7.5. „Judu atsakingai. Saugau 

save ir draugus“ 

Grupių mokytojai Per metus Metodinėse 

grupėse 

8. Žalingų įpročių prevencija 

8.1. ,,Saugi ir sveika aplinka. 

Rūkymo žala“ 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

8.2. ,,Alkoholis. Kas gali 

atsitikti?“ 

 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

8.3. „Pavojingos medžiagos. 

Kas tai?“ 

Priešmokyklinių 

grupių mokytojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

8.4. ,,Saugok sveikatą – gerk 

kvapnią arbatą“ 

B. Joneckienė 

V. Luotienė 

R. Bružinskienė 

I. Čėsnienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

8.5. „Aktyviai, drugiškai, 

sveikai“ 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

J. Kirilova 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 
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I. Čėsnienė 

8.6. ,,Mano pojūčiai ir jausmai“ N. Prielaidienė 

Ž. Lukauskienė 

J. Norkevičienė 

L. Simutienė 

I. Klumbienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

8.7. ,,Koks aš esu? Mano 

nuotaikos“ 

D. Grubliauskienė 

E. Česnelienė 

R. Taraškevičienė 

D. Lekavičienė 

D. Apanavičiūtė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

9. Pedagoginės patirties sklaida 

9.1. Pranešimas įstaigoje 

„Sveiko maisto 

pasirinkimas“ 

I.Juknelienė Vasaris Metodinėse 

grupėse 

9.2. Pranešimas įstaigoje 

„Smulkiosios motorikos 

lavinimas“ 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

Kovas Metodinėse 

grupėse 

9.3. Pranešimas įstaigoje 

„Judrių lietuvių liaudies 

žaidimų svarba vaikų 

ugdyme“ 

R. Bružinskienė Balandis Metodinėse 

grupėse 

9.4. Pranešimas įstaigoje 

„Vitaminai ir aš“ 

I.Juknelienė Gegužė Metodinėse 

grupėse 

9.5. Pranešimas įstaigoje 

„Vaiko jausmai ir 

emocijos“ 

J. Kirilova Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 

10. Vaikų sveikatos priežiūra 

10.1. 2023 m. mokinių sveikatos 

priežiūros veiklos planas  ir 

2023 m. ataskaita 

I.Juknelienė Pagal parengtą 

2023 m. 

veiklos planą 

Direkciniuose 

posėdžiuose 

10.2. Saugios ir sveikos 

edukacinės aplinkos 

kūrimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

V. Mikluš 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

10.3. Taisyklingos kūno 

laikysenos ir 

plokščiapėdystės 

profilaktikai užsiėmimai 

A. Žymančienė 

I. Juknelienė  

Per metus Metodinėse 

grupėse 

10.4. Vaikų sergamumo analizė: 

kontrolė, priežastys, 

prevencija 

I. Juknelienė 1 k. per 

ketvirtį 

Metodinėse 

grupėse 

10.5. Paskaita „Užkrečiamų ligų 

profilaktika“  

I. Juknelienė Lapkritis Direkciniame 

posėdyje 

10.6. Stendas ,,Kaip apsisaugoti 

nuo gripo“ 

I. Juknelienė Sausis Direkciniame 

posėdyje 

10.7. Stendas ,,Švarios rankytės“ I. Juknelienė Vasaris Direkciniame 

posėdyje 

10.8. Naujai atvykusių vaikų 

adaptacijos aktualijos ir 

stebėsena 

L. Mačernienė 

I. Juknelienė 

Grupių mokytojai 

Pagal poreikį Direkciniuose 

posėdžiuose 

Metodinėse 

grupėse 
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10.9. Vaikų traumų ir nelaimingų 

atsitikimų profilaktika 

A. Šereivienė 

I. Juknelienė 

Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

10.10. Vaikų sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimas 

I. Juknelienė Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

11. Vaikų maitinimo organizavimas 

11.1 Maitinimo paslaugos 

organizavimo kokybė 

lopšelyje-darželyje 

,,Žiogelis“ 

A. Šereivienė 

I. Juknelienė 

D. Ruokienė 

V. Mikluš 

Virtuvės 

darbuotojai 

Maitinimo kokybės 

komisijos nariai 

2 kartus per 

metus 

Pagal poreikį 

ir dažniau 

Direkciniuose 

posėdžiuose 

11.2. Lengvatų maitinimui 

taikymas 

A. Šereivienė 

E. Tamašauskienė 

Pagal poreikį Direkciniuose 

posėdžiuose 

11.3. Maitinimo kokybės 

komisijos veikla 

Komisijos nariai Pagal planą 

Nuolat 

Įstaigos taryboje 

11.4. Maisto pateikimas grupėse, 

porcijavimas, vaikų 

kultūriniai-higieniniai 

įgūdžiai 

L. Mačernienė 

I. Juknelienė 

Maitinimo kokybės 

komisijos nariai 

Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

11.5. Organizuoti vidinį 

RVASVT sistemos auditą 

V. Miklš Sausis Direkciniuose 

posėdžiuose 

11.6. Valgiaraščio vykdymas 

(galimų kylančių problemų 

fiksavimas ir sprendimas 

derinant su Klaipėdos 

miesto visuomenės 

sveikatos biuru) 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

I. Juknelienė 

Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

11.7. Vaikų maitinimo gerinimo 

programų vykdymas 

,,Vaisių vartojimo 

skatinimas“, ,,Pienas 

vaikams“ 

E.Tamašauskienė 

D. Ruokienė 

Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

11.8. Sveikos mitybos skatinimas 

lopšelyje-darželyje 

,,Žiogelis“ 

A. Šereivienė 

I. Juknelienė 

D. Ruokienė 

Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

2.3. uždavinys. Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią 

aplinką.  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Pasiruošimas naujiems 

mokslo metams 

 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

Birželis 

Liepa 

Rugpjūtis 

Direkciniuose 

posėdžiuose 

2. Kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų 

šalinimas 

A. Šereivienė Pagal poreikį Direkciniuose 

posėdžiuose 

3. Apsirūpinti ugdymo 

priemonėmis ir 

inventoriumi (lauko 

inventoriumi: laipynėmis, 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

V. Mikluš 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 
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sūpynėmis ir kt. žaislais, 

didaktinėmis priemonėmis, 

metodine literatūra ir kt.) 

4. Atnaujinti įrangą ir 

inventorių 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

5. Atnaujinti darbo saugos 

priemones: elektros saugos 

pirštines, chalatus, 

prijuostes, akinius ir kt. 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Pagal poreikį Direkciniuose 

posėdžiuose 

6. Įrengti lauko krepšinio 

aikštelę 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

II pusmetis Direkciniuose 

posėdžiuose 

7. Lauko aikštelių projektas 

,,Lauko klasės“  

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

8. Kompleksiškai tvarkyti 

įstaigos teritoriją (tęstinis) 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

9. Etnokultūros kambarėlyje 

tobulinti, turtinti vaikų 

veiklą skatinančią aplinką 

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

I pusmetis Direkciniuose 

posėdžiuose 

10. Turtinti ir atnaujinti 

logopedo, muzikos ir 

sporto salių inventorių, 

mokymo(si) priemones, 

metodinę literatūrą ir kt. 

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

11. Įsigyti sporto inventoriaus 

(salėje)  

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

12. Įsigyti muzikinius centrus, 

mikrofonus, muzikinius 

instrumentus muzikos 

salėje, grupėse 

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

13. Priemonės STEAM, 

sensorikos, patyriminės, 

eksperimentinės  veiklos 

organizavimui 

V. Mikluš 

L. Mačernienė 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 
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Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 

2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-06 

3 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIOGELIS“ 

ĮSTAIGOS FUNKCIONAVIMO UŽTVIRTINIMO PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Biudžeto (SB) ir mokinio 

krepšelio (MK) lėšų 

tikslingas paskirstymas ir 

veiksmingas panaudojimas 

ugdymo(si) edukacinių 

aplinkų kūrimui, 

atnaujinimui, priemonių 

įsigijimui ir kt. 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

J. Norkevičienė 

V. Mikluš 

E. Tamašauskienė 

J. Kirilova 

Kartą per ketvirtį Įstaigos, Darbo, 

Mokytojų 

tarybose, 

bendruomenės 

susirinkime 

2. Įstaigos veiklos 

funkcionavimo 

užtikrinimas (ryšiai, 

ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialinio turto remontas 

ir kt.) 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

E. Tamašauskienė 

Kartą per ketvirtį Įstaigos, Darbo 

tarybose 

3. Įstaigos veiklos planas 

2023 m. 

A. Šereivienė 

Darbo grupė 

Sausis Įstaigos, Darbo 

tarybose 

4. Pedagogų tarifikacija, etatų 

sąrašas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

E. Tamašauskienė 

Sausis 

Rugsėjis 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

5. Viešieji pirkimai V. Mikluš Pagal poreikį Direkciniame 

posėdyje 

6. Švietimo stebėsena 

(rodikliai) 

 

E. Tamašauskienė Pagal numatytus 

terminus 

Direkciniame 

posėdyje 

7. Kūrybinių ir darbo grupių 

veikla 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal planą Metodinėse 

grupėse 

8. Kvalifikacijos tobulinimas  

 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal planą Mokytojų 

taryboje 

9. Mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 

atestacija 

A.Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal planą Atestacinėje 

komisijoje, 

Įstaigos, Darbo, 

Mokytojų 

tarybose 

10. Įstaigos veiklos 

įsivertinimas (parengtų 

taisyklių, tvarkų kriterijų 

peržiūrėjimas ir 

tobulinimas) 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

 

Per metus, pagal 

poreikį 

Mokytojų 

taryboje 

11. Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ir specialistų 

ilgalaikiai ugdymo planai 

2023-2024 m.m.   

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal planą Metodinėse 

grupėse 
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12. Finansų kontrolė 

(stebėsena, klausimynai, 

ataskaitos) 

A. Šereivienė 

 

Pagal planą Įstaigos, Darbo, 

Mokytojų 

tarybose 

13. Programų įgyvendinimas 

13.1. Lopšelio-darželio 

„Žiogelis“ ikimokyklinio 

ugdymo programa 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.2. Priešmokyklinio ugdymo 

bendroji programa 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.3. Neformalaus vaikų 

švietimo fizinio aktyvumo 

skatinimo programa 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.4. Neformalaus vaikų 

švietimo sveikos 

gyvensenos ugdymo 

programa 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.5. Neformalaus vaikų 

švietimo etnokultūrinio 

ugdymo programa 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.6. Neformalaus vaikų 

švietimo sensorinio 

ugdymo programa 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.7. Smurto ir patyčių 

prevencijos programų 

“Kimochis”, “Zipio 

draugai” įgyvendinimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

13.8. LR ŠMM prevencinių 

„Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencijos programa“, 

“Gyvenimo įgūdžių 

ugdymo programa”,  

“Rengimo šeimai ir 

lytiškumo ugdymo 

programa” programų 

įgyvendinimas  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

14. Respublikiniai projektai 

14.1. „Duona juoda ir šventa“  L. Mačernienė 

R. Bružinskienė 

E. Česnelienė 

Sausis-vasaris Metodinėse 

grupėse 

14.2. „Stovi pasakų namelis, 

seka pasakas vaikelis“ 

G. Mikutaitė – 

Bogdan 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

14.3. „Darbšti kaip bitė“ L. Mačernienė 

J. Kirilova 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 

14.4. „Ruduo lange su STEAM“  

 

L. Mačernienė 

R. Bružinskienė 

E. Česnelienė 

J. Norkevičienė 

Spalis Metodinėse 

grupėse 

14.5. „Žaidžius su jausmais“ L. Mačernienė 

D. Apanavičiūtė 

Spalis Metodinėse 

grupėse 
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14.6. „Salotas pagaminsiu ir 

visus aš pavaišinsiu“ 

I.Čėsnienė 

L. Smilgienė 

Lapkritis Metodinėse 

grupėse 

14.7. „Šaltukas piešia ant langų“ L. Mačernienė 

R. Bružinskienė 

E. Česnelienė 

Gruodis Metodinėse 

grupėse 

15. Tradicinių (netradicinių)  renginių organizavimas 

15.1. Trys Karaliai I. Klumbienė 

Ž. Lukauskienė 

D. Lekavičienė 

B. Joneckienė 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

15.2. Užgavėnės „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“ 

I. Klumbienė 

N. Prielaidienė 

D. Grubliauskienė 

R. Taraškevičienė 

R. Bružinskienė 

E. Česnelienė 

Kovas Metodinėse 

grupėse 

15.3. Kaziuko mugė ,,Visi į 

mugę. Kas pirks, kas 

parduos, kas už dyką 

atiduos“ 

I.Klumbienė 

G. Stonytė 

J. Kirilova 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

Kovas Metodinėse 

grupėse 

15.4. Kovo 11 d. Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

renginys ,,Augu Lietuvoj, 

šalelėj mylimoj“ 

I. Klumbienė 

E. Česnelienė 

R. Bružinskienė 

B. Joneckienė 

Kovas Metodinėse 

grupėse 

15.5. Metodinė diena ,,Mokomės 

vieni iš kitų. STEAM 

veiklos“ 

R. Bružinskienė 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

L. Mačernienė 

J. Kirilova 

R. Bružinskienė 

J. Bružienė 

Kovas  Metodinėse 

grupėse 

15.6. Šv. Velykos „Mes ridenam 

margučius“  

I. Klumbienė 

V. Luotienė 

N. Prielaidienė 

D. Lekavičienė 

 I. Čėsnienė 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

15.7. Motinos diena „Dainos, 

žodžiai – tau mamyte“ 

I. Klumbienė  

Grupių mokytojai 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 

15.8. Išleistuvės ,,Sudie, darželi 

mielas“ 

J. Kirilova 

G. Stonytė 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

E. Česnelienė 

I. Klumbienė 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 

15.9. Rugsėjo 1-oji Grupių mokytojai 

I. Klumbienė 

J. Bružienė 

D. Apanavičiūtė 

L. Simutienė 

A. Žymančienė 

Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 

15.10. „Rudens spalvos Žiogelio 

pievoje“  

I.Klumbienė 

R. Taraškevičienė 

Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 
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D. Grubliauskienė 

J. Norkevičienė 

 

15.11. Tolerancijos savaitė 

„Tolerancijos medis“ 

A.Šereivienė 

L. Mačernienė 

D. Grubliauskienė 

J. Norkevičienė 

E. Česnelienė 

R. Bružinskienė 

Lapkritis Metodinėse 

grupėse 

15.12. Adventiniai vakarojimai Grupių mokytojai 

I.Klumbienė 

Lapkritis  Metodinėse 

grupėse 

15.13. Šv. Kalėdos  Grupių mokytojai 

I.Klumbienė 

Gruodis Metodinėse 

grupėse 

16. Akcijos 

16.1. Atmintis gyva, nes liudija“ I. Čėsnienė 

B. Joneckienė 

J. norkevičienė 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

16.2. „Žiemojančių paukštelių ir 

žvėrelių globa“  

Ž. Lukauskienė 

J. Bružienė 

J. Norkevičienė 

V. Luotienė 

Vasaris Metodinėse 

grupėse 

16.3. „Švari Klaipėda 2023“  L. Mačernienė 

V. Mikluš 

G. Mikutaitė – 

Bogdan 

L. Rojė 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

16.4. „Ištiesiu pagalbos ranką 

beglobiams gyvūnams“  

L. Mačernienė 

L. Simutienė 

R. Taraškevičienė 

J. Kirilova 

G. Mikutaitė-

Bogdan 

D. Lekavičienė 

E. Česnelienė 

R. Bružinskienė 

Spalis Metodinėse 

grupėse 

16.5. Pyragų diena J. Kirilova 

L. Rojė 

Lapkritis Metodinėse 

grupėse 

16.6. Šv. Kalėdų stebuklo 

belaukiant (senelių globos 

namų aplankymas) 

J. Bružienė 

D. Grubliauskienė 

 

Gruodis Metodinėse 

grupėse 

17. Parodos 

17.1. Įstaigos šventinis 

apipavidalinimas ,,2023 m. 

paskelbti...“ 

Meninė – kūrybinė 

darbo grupė 

Sausis  Metodinėse 

grupėse 

17.2. Įstaigos šventinis 

apipavidalinimas visus 

metus 

Meninė – kūrybinė 

darbo grupė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

17.4. Piešinių paroda ,,Snaigių 

šokis“ 

J. Norkevičienė 

L. Smilgienė 

 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

17.5. Piešinių paroda „Trijų 

spalvų istorija“ 

B. Joneckienė 

J. Kirilova 

Vasaris Metodinėse 

grupėse 
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17.6. Piešinių paroda „Sparnuoti 

pavasario pranašai“ 

Ž. Lukauskienė 

V. Luotienė 

Kovas Metodinėse 

grupėse 

17.7. Piešinų paroda ,, Rieda 

margutis“ 

L. Simutienė 

R. Taraškevičienė 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

17.8. Piešinių paroda „Lik 

sveikas, darželi“ 

G. Stonytė 

E. Česnelienė 

Gegužė Metodinėse 

grupėse 

17.9. Piešinių paroda „Sudie, 

vasarėlė. Sveikas,rudenėli“ 

J. Kirilova G. 

Mikutaitė-Bogdan 

Rugsėjis  Metodinėse 

grupėse 

17.10. Piešinių paroda „Ruduo 

lange“ 

R. Bružinskienė 

D. Grubliauskienė 

Spalis Metodinėse 

grupėse 

17.11. Piešinių paroda „Mano 

pirštinės raštuotos“ 

I.Čėsnienė 

L. Smilgienė 

Lapkritis Metodinėse 

grupėse 

17.12. Piešinių paroda „Mano 

pirštinės raštuotos“ 

Meninė – kūrybinė 

darbo grupė 

Gruodis Metodinėse 

grupėse 

17.13. Piešinių paroda „Atėjo 

žiema“ 

D. Apanavičiūtė 

J. Bružienė 

Gruodis Metodinėse 

grupėse 

18. Įstaigos teminės savaitės 

18.1. „Mano Klaipėda“ skirta 

Klaipėdos prijungimo 100 

m. jubiliejui 

L. Mačernienė 

A. Žymančienė 

I. Klumbienė 

G. Stonytė 

D. Lekavičienė 

Kovas  Metodinėse 

grupėse 

18.2. „Seku seku pasaką“ J. Norkevičienė 

J. Bružienė 

V. Luotienė 

Balandis Metodinėse 

grupėse 

18.3. „Mokausi būti saugus“ L. Mačernienė 

J. Norkevičienė 

J. Bružienė 

V. Luotienė 

Spalis Metodinėse 

grupėse 

18.4. 

 

Tolerancijos savaitė 

„Suprantu tave – galiu 

padėti“ 

J. Norkevičienė 

D. Grubliauskienė 

Lapkritis Metodinėse 

grupėse 

19. Tiriamoji analitinė veikla 

 

19.1. 

Įstaigos sanitarinės-

higieninės būklės 

vertinimas 

A. Šereivienė  

V. Mikluš 

Nuolat Direkciniuose 

posėdžiuose 

19.2. Tėvų apklausa dėl darželio 

poreikio vasaros metu 

A. Šereivienė  

E. Tamašauskienė 

Vasaris-kovas Metodinėse 

grupėse 

19.3. Mokytojo veiklos 

įsivertinimo įtaka kokybės 

gerinimui 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

I pusmetis Metodinėse 

grupėse 

19.4. Adaptacija ankstyvojo 

amžiaus grupėse 

L. Mačernienė 

 

Rugsėjis 

Spalis  

 

Metodinėse 

grupėse 

19.5. Pedagogų veiklos 

savianalizės 

apibendrinimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Birželis- 

Rugpjūtis 

Metodinėse 

grupėse 

19.6. Tėvų apklausa-tyrimas 

,,Ugdymo kokybė l.-d. 

Žiogelis“  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

I pusmetis Metodinėse 

grupėse 

19.7. Pedagogų apklausa-tyrimas 

„Darbuotojų savijauta, 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

II pusmetis Metodinėse 

grupėse 



22 

 

mikroklimatas l.-d. 

„Žiogelis“ 

19.8. Vidaus į(si)vertinimo 

sistemos tobulinimas 

A. Šereivienė II pusmetis Direkciniuose 

posėdžiuose 

19.9. Darbuotojų apklausa-

tyrimas ,,Įstaigos veiklos 

stiprybės ir silpnybės 

(SSGG)“ 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

V. Mikluš 

I pusmetis Metodinėse 

grupėse 

20. Pedagoginės patirties sklaida 

20.1. Pedagogų metodinių darbų 

parodos, dalyvavimas 

konferencijose, 

seminaruose pristatant 

pozityviąją darbo patirtį 

L. Mačernienė Per metus, pagal 

pedagogų 

karjeros planą 

Metodinėse 

grupėse 

20.2. Metodiniai straipsniai 

spaudoje, tinklapyje 

www.ikimokyklinis.lt, 

www.klziogelis.lt  

www.svietimonaujienos.lt 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus (2-3 

straipsniai) 

Metodinėse 

grupėse 

20.3. Metodinių priemonių 

paroda. Pedagoginės 

patirties sklaida įstaigoje ir 

su socialiniais partneriais 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21. Pedagogų veiklos stebėsena 

21.1. Ugdymo proceso 

planavimo kokybė 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

21.2. Iki 5m. pedagoginį stažą 

turinčių ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų  

ugdomosios ir kasdieninės 

veiklos stebėsena, veiklos 

kuravimas, analizė, 

konsultacijų ir 

rekomendacijų teikimas  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21.3. Besiatestuojančių 

mokytojų: R. 

Bružinskienės, A. 

Žymančienės veiklų 

stebėjimas, vertinimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21.4. Vaiko pasiekimų ir 

pažangos vertinimas  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Gegužė 

Spalis 

Metodinėse 

grupėse 

21.5. Vaiko raidos ir pasiekimų 

stebėjimo vertinimo 2022-

2023 m. m. patirtis 

lopšelyje-darželyje 

,,Žiogelis“ 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Balandis 

Lapkritis 

Metodinėse 

grupėse 

21.6. Pedagogų 

bendradarbiavimas, 

ugdomosios veiklos sklaida 

lopšelyje-darželyje 

„Žiogelis“ 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21.7. Ugdomosios aplinkos 

kūrimas skatinantis vaikų 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

http://www.ikimokyklinis.lt/
http://www.klziogelis.lt/
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STEAM, patyrimines  

veiklas,  tyrinėjimą, 

eksperimentavimą 

21.8. Edukacinės aplinkos 

grupėse atnaujinimas 

naujiems mokslo metams 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

V. Mikluš 

Rugsėjis Metodinėse 

grupėse 

21.9. IKT taikymas ugdymo 

procese 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21.10. Muzikinių gabumų turinčių 

vaikų veiklos įvairovės 

užtikrinimas 

L. Mačernienė 

I. Klumbienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21.11. Pagalbos specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų pasiekimų 

įvertinimas ir pagalbos 

teikimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Logopedai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

21.12. Elektroninio dienyno 

,,Mūsų darželis“ 

įgyvendinimas  

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

22. Pedagogų veiklos įsivertinimas 

22.1. Pedagoginės veiklos ir 

kvalifikacijos tobulinimo 

savianalizė  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Sausis 

Vasaris 

Metodinėse 

grupėse 

22.2. Pedagoginės veiklos 

kompetencijų įsivertinimas 

užtikrinant kokybišką 

įstaigos veiklos ir ugdymo 

proceso organizavimą 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

22.3. Pedagogų ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) veiklos dermė 

skatinant kiekvieno vaiko 

pažangą ir pasiekimus  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

23. Aplinkos personalo veiklos priežiūra 

23.1. Metinis darbuotojų 

vertinimas (už 2022 metus) 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

 

Sausis Darbo tarybos 

posėdyje 

23.2. Personalo įtraukimas į 

įstaigos veiklos kokybės 

į(si)vertinimą 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Per metus Visuotiniame 

susirinkime 

23.3. Edukaciniai-informaciniai 

seminarai 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Kartą per ketvirtį Direkciniuose 

posėdžiuose 

23.4. Įstaigos darbuotojų 

lyderystės gebėjimų 

didinimas 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 

23.5. Metinių užduočių 

formulavimas (už 2023 

metus) 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

 

Sausis Darbo tarybos 

posėdyje 

24. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

24.1. Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis (Klaipėdos 

lopšeliai-darželiai 

,,Klevelis“, ,,Rūta“, 

,,Čiauškutė“, ,,Eglutė“, 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 
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,,Švyturėlis“, ,,Žilvitis“, 

,,Inkarėlis“, ,,Šaltinėlis“, 

Drevernos vaikų darželis, 

Kauno lopšelis-darželis 

,,Želmenėlis“, ,,Rokiškio 

lopšelis-darželis 

,,Varpelis“, Šilutės 

lopšelis-darželis 

,,Gintarėlis“, Elektrėnų 

lopšelis-darželis ,,Pasaka“, 

Šakių lopšelis-darželis 

,,Klevelis“, Kauno lopšelis-

darželis ,,Rasytė“) 

24.2. ,,Saulutės“ mokykla-

darželiu, A. Brako dailės 

mokykla 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

24.3. Mokslo ir kvalifikacijos 

tobulinimo institucijomis 

(KU HUMF, KVK, 

KPŠKC, KU TSI) 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

24.4. Kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis: Klaipėdos 

miesto visuomenės 

sveikatos biuru, Klaipėdos 

pedagogine psichologine 

tarnyba, Šeimos ir vaiko 

gerovės centru, Vaikų 

teisių apsaugos tarnyba, 

Lietuvos jūrų muziejumi 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

I. Juknelienė 

Logopedas 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse, Vaiko 

gerovės 

komisijoje 

25. Bendradarbiavimas su šeima 

25.1. Teikti kvalifikuotą pagalbą 

ugdytinių šeimoms 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai  

Logopedas 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

25.2. Grupių tėvų susirinkimai. 

Grupių tėvų informavimas 

dėl Įstaigos renovacijos 

2023 m.  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Pagal planą. 

Renovacijos 

klausimais kovo-

gegužės mėn.  

Metodinėse 

grupėse 

25.3. Organizuoti bendrus tėvų 

susirinkimus 

A. Šereivienė Pagal planą Direkciniuose 

posėdžiuose 

25.4. Pasiruošimas mokyklai 

,,Voriukų“ ir ,,Svirpliukų“ 

grupėse 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Kovas Priešmokyklinio 

ugdymo 

metodinėje 

grupėje 

25.5. Būsimų lopšelio ugdytinių 

tėvų susirinkimas „Aš 

ateisiu į Žiogelį“ 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Rugpjūtis Lopšelio 

grupėse tėvų 

susirinkimų 

metu 

25.6. Atvirų durų dienos A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Du kartus per 

metus 

Direkciniuose 

posėdžiuose 

25.7. Pedagogai-tėvai 

pilnaverčiai ugdymo 

partneriai 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 

Per metus Direkciniuose 

posėdžiuose 
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25.8. Pagalba socialiai 

nesaugioms šeimoms 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Vaiko gerovės 

komisija 

Pagal poreikį Direkciniuose 

posėdžiuose 

25.9. Pedagogų ir šeimos 

partnerystės skatinimas 

įgyvendinant meninės, 

sveikuolių, etnokultūros 

kūrybinių grupių projektus 

Grupių mokytojai Pagal planą Direkciniuose 

posėdžiuose 

25.10. Informacijos apie įstaigos 

veiklą teikimas 

internetinėje svetainėje 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

E.Tamašauskienė 

Nuolat Įstaigos taryboje 

25.11. Vaiko gerovės komisijos 

švietimo pagalbos teikimas 

šeimai 

L. Mačernienė 

Logopedas 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Pagal poreikius Vaiko gerovės 

komisijoje 

25.12. Pozityvios emocinės 

aplinkos, lemiančios tėvų, 

ugdytinių ir darbuotojų 

gerą savijautą įstaigoje, 

kūrimas  

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Per metus Metodinėse 

grupėse 

25.13. Teikti pagalbą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų tėvams 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Logopedas 

Per metus  

Pagal poreikį 

Metodinėse 

grupėse 

26. Vidaus auditas 

26.1 VAK grupės koregavimas, 

veiklos plano rengimas ir 

įgyvendinimas 

D. Grubliauskienė 

L. Simutienė 

 

Sausis Metodinėse 

grupėse 

26.2. Ugdymo proceso kokybė VAK grupė Per metus Metodinėse 

grupėse 

26.3. Audito išvadų 

apibendrinimas 

VAK grupė 

D. Grubliauskienė 

L. Simutienė 

Gruodis Metodinėse 

grupėse 

27. Darbuotojų sveikata ir sauga 

27.1. Darbuotojų instruktažas 

saugos ir sveikatos 

klausimais 

V. Mikluš Pagal poreikį Individualiai, 

Darbo taryboje 

27.2. Visuomenės sveikatos 

centro specialistų 

instruktažas higienos 

reikalavimų vykdymo 

klausimais 

I. Juknelienė 1 kartą ketvirtyje Direkciniame 

posėdyje 

27.3. Darbuotojų sveikatos 

patikros kontrolė 

I. Juknelienė Per metus Direkciniame 

posėdyje 

27.4. Psichinės sveikatos 

stiprinimas ,,Emocinės 

iškrovos“ “ 

I. Juknelienė Gruodis Direkciniame 

posėdyje 

28. Dokumentų rengimas (pakeitimas) 

28.1. Internetinio puslapio 

atnaujinimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

E. Tamašauskienė 

Nuolat Direkciniame 

posėdyje 

28.2. Darbuotojų veiklos 

vertinimo tvarkos aprašų, 

A. Šereivienė 

V. Mikluš 

Sausis 

Pagal poreikį 

Direkciniame 

posėdyje 
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vertinamų kompetencijų, 

savybių ir bruožų bei 

darbuotojų kompetencijų 

sąvokų ir apibrėžimų 

išaiškinimų tobulinimas ir 

taikymas 

28.3. Asmens duomenų apsaugos 

dokumentų tobulinimas 

A. Šereivienė Pagal poreikį Direkciniame 

posėdyje 

29. Vaiko gerovės komisijos veikla 

29.1. 2023 m. vaiko gerovės 

komisijos veiklos plano 

aptarimas. 

Logopedo darbo ataskaita 

už 2022-2023 mokslo metų 

pirmąjį  pusmetį. Vaikų 

kalbos ugdymo rezultatų 

aptarimas. 

Privalomosios logopedo 

dokumentacijos aptarimas 

ir tvirtinimas. 

L. Mačernienė 

Logopedas 

    

 

Sausis Vaiko gerovės 

komisijoje  

Metodinėse 

grupėse  

29.2. Aptarti darbo su vaikais, 

turinčiais specialiųjų 

poreikių, darbo metodus, 

tempą, užduočių 

individualumą, 

diferencijavimą. 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai, 

grupių mokytojai 

Kartą per 3 mėn. Vaiko gerovės 

komisijoje  

Metodinėse 

grupėse  

29.3. Teikti rekomendacijas ir 

konsultacijas mokytojams, 

ugdytinių tėvams 

(globėjams). 

Vaiko gerovės 

komisijos  

nariai 

Nuolat Vaiko gerovės 

komisijoje  

Metodinėse 

grupėse 

29.4. Organizuoti prevencinę 

veiklą 

L. Mačernienė 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Visus metus Metodinėse 

grupėse 

29.5. Respublikinių projektų 

,,Savaitė be patyčių“, 

,,Zipio draugai“, 

,,Kimochis“ įgyvendinimas 

Grupių mokytojai 

Tėvai 

Visus metus Vaiko gerovės 

komisijoje  

 

29.6. LR ŠMM programų 

,,Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“, ,,Rengimo 

šeimai ir lytiškumo 

programa“, ,,Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencinė 

programa“ integravimas į 

kasdienę ugdomąją veiklą 

Grupių mokytojai Visus metus Metodinėse 

grupėse 

29.7. Susitikimai, paskaitos, 

lankstinukai tėvams ,,Vaikų 

kalbos raida“, ,,Kalbos 

ugdymo žaidimai“ 

L. Mačernienė 

logopedas 

Pagal numatytus 

terminus 

Metodinėse 

grupėse 

29.8. Pagalba socialiai 

nesaugioms šeimoms 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijoje  
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Metodinėse 

grupėse 

29.9. Ugdytiniams, 

bendruomenei, tėvams 

reikalingos socialinės, 

švietimo pagalbos teikimas 

Vaiko gerovės 

komisijos nariai 

Grupių mokytojai 

Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijoje  

 

29.10. Pedagogų kvalifikacijos 

kėlimas krizių valdymo 

klausimais 

Grupių mokytojai Pagal poreikį Vaiko gerovės 

komisijoje  

 

29.11. 

 

Logopedo darbo ataskaita 

už 2022-2023 mokslo metų 

antrąjį  pusmetį. Vaikų 

kalbos ugdymo rezultatų 

aptarimas. Būsimų pirmokų 

pasiruošimas mokyklai. 

L. Mačernienė 

Logopedas 

Birželis Vaiko gerovės 

komisijoje  

Metodinėse 

grupėse 

29.12. Švietimo pagalbos gavėjų, 

turinčių kalbos ir kalbėjimo 

sutrikimų, sąrašo aptarimas 

ir tvirtinimas. 

Logopedinių užsiėmimų 

tvarkaraščio, kitos 

privalomosios logopedo 

dokumentacijos tvirtinimas 

L. Mačernienė 

Logopedas 

Rugsėjis Vaiko gerovės 

komisijoje  

 

29.13. Pagalbos vaikui 

efektyvinimas, stiprinant 

šeimos ir įstaigos 

specialistų 

bendradarbiavimą. 

L. Mačernienė 

Logopedas 

Lapkritis Vaiko gerovės 

komisijoje  

Metodinėse 

grupėse 

30. Įstaigos tarybos veikla 

30.1. Lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2022 m. veiklos 

plano įgyvendinimo ataskaita. 

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2023  m. veiklos 

plano aptarimas ir tvirtinimas. 

Kiti klausimai. 

Įstaigos taryba Sausis 

30.2. Įstaigos mokytojų įtraukimas į veiklos 

įsivertinimo procedūras 

Kiti klausimai. 

Įstaigos taryba Rugsėjis 

30.3. Įstaigos gautos paramos iš GPM paskirstymo 

projekto svarstymas. 

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2024 m. veiklos 

plano projektas. 

Lopšelio-darželio „Žiogelis“ 2023 m. Įstaigos 

tarybos veiklos plano aptarimas. 

Kiti klausimai. 

Įstaigos taryba Lapkritis 

31. Mokytojų tarybos veikla 

31.1. 2023 m. įstaigos veiklos plano (projekto) 

svarstymas 

A. Šereivienė 

 

Sausio 6 d. 

31.1.1 2023 metų veiklos plano ir ugdomojo proceso bei 

pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

 

31.1.2 Įtraukaus ugdymo aktualijos A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Grupių mokytojai 
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31.1.3 Materialinės bazės ir ugdymo modernizavimo 

programos įgyvendinimas 

V. Mikluš  

31.1.4 Įstaigos veiklos įsivertinimo procedūrų analizė, 

problemų identifikavimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

 

31.1.5 Įstaigos darbas vasaros mėnesiais A. Šereivienė  

31.1.6 Informaciniai klausimai   

31.2. 2023 metų įstaigos veiklos rezultatai A. Šereivienė Gruodžio 21 

d. 

31.2.1 2023 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimas 

(problemos, pasiekimai ir pokyčiai): ugdomojo 

proceso ir pedagoginės veiklos priežiūros 

aptarimas 

A. Šereivienė 

L. Mačernienė 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

Grupių mokytojai 

 

31.2.2 Vaikų sveikatos analizė I. Juknelienė  

31.2.3 Vidaus auditas VAK darbo grupė  

31.2.4 Grupių veiklos ataskaitos Grupių mokytojai  

31.2.5 Materialinės bazės ir ugdymo proceso 

modernizavimo programos įgyvendinimo 

ataskaita 

V. Mikluš  

31.2.6 Įstaigoje įgyvendinamų projektų ataskaita L. Mačernienė  

31.2.7 2023 m. įstaigos veiklos plano (projekto) 

pristatymas, aptarimas, tvirtinimas 

A.Šereivienė 

L. Mačernienė 

 

31.2.8 Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) atestacijos programos 

2023-2025 m. m.  aptarimas 

A. Šereivienė  

31.2.9 Paramos lėšų surinkimas bei panaudojimas 2023 

metais 

L. Mačernienė  

31.2.10 Informaciniai klausimai   

32. Metodinių grupių veikla 

32.1. STEAM veiklos lopšelyje-daželyje „Žiogelis“ D. Apanavičiūtė  Vasaris 

32.1.1. Diskusija ,, STEAM veikla mano grupėje“ R. Taraškevičienė 

I. Čėsnienė  

D. Grubliauskienė 

Vasaris 

32.2. Aktyvieji ugdymo(si) metodai ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame amžiuje 

J. Norkevičienė 

Ž. Lukauskienė 

Kovas 

32.2.1. Diskusija ,,Aktyvūs ugdymo metodai mano 

grupėje“ 

G. Stonytė 

E. Česnelienė 

Kovas 

32.3. Inovatyvius ir kūrybiško ugdymosi proceso 

organizavimo būdai ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupėse. Žaismė ir 

atradimai. Pojūčių erdvės.  

L. Mačernienė 

R. Bružinskienė  

 

Balandis 

32.3.1. Diskusija ,,Kūrybiška ugdymo(si) aplinka. Žaismė 

ir atradimai. Pojūčių erdvės.“ 

J. Bružienė 

I. Klumbienė  

L. Simutienė 

Balandis 

32.4. Logopedo veikla ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: 

inovatyvūs ugdymo(si) metodai 

J. Gedrimienė 

A. Juodienė 

Gegužė 

32.5. Vaikų fizinis aktyvumas,  sveikos gyvensenos 

skatinimas 

A. Žymančienė Spalis 

32.5.1. Diskusija ,,Fizinis aktyvumas mano grupėje“ Ž. Lukauskienė 

D. Lekavičienė 

D. Apanavičiūtė 

Spalis 

32.6. Matematinių gebėjimų ugdymas su STEAM J. Kirilova Lapkritis 
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32.6.1. Diskusija ,,STEAM, patyriminės, eksperimentinės 

veiklos. Kas domina vaikus?“ 

G. Mikutaitė-Bogdan 

V. Luotienė 

N. Prielaidienė 

B. Joneckienė 

Lapkritis 

Pasiliekame teisę, esant būtinybei, veiklos planą keisti, koreguoti, papildyti.  
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Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Žiogelis“ 

2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-06 

4 priedas 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2023 METAIS 

 

Tikslas - sudaryti sąlygas ir skatinti mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus tobulinti 

kvalifikaciją, įgyti ir plėtoti savo kompetencijas siekiant užtikrinti aukštą švietimo kokybę.  

Uždaviniai: 

1. analizuoti ir tirti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius; 

2. tenkinant mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, sudaryti sąlygas dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose; 

3. plėtoti mokytojų bendradarbiavimą, dalinimąsi gerąja patirtimi, siekiant ugdymo proceso 

kokybės gerinimo; 

4. vesti mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo apskaitą; 

5. racionaliai naudoti kvalifikacijai tobulinti skirtas lėšas. 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Laikas  Atsakingas Laukiamas rezultatas 

1. Informacijos apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius rajone, 

respublikoje, skelbimas 

Per metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui L. 

Mačernienė 

Švietimo idėjų 

sklaida, naujovių 

taikymas savo darbe, 

aukštesnė ugdymo 

kokybė 

2. Pedagogų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimo 

seminarų lankymas pagal 

mokytojų asmeninius 

poreikius, mokyklos 

prioritetus 

Per metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui L. 

Mačernienė 

Aukštesnė profesinė 

kompetencija, 

ugdymo kokybės 

gerinimas 

3. Pedagogų akredituotų video 

mokymų klausymasis 

platformoje pedagogas.lt 

pagal pedagogų pasirinktas 

temas 

Per metus A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

4. Pedagogų kvalifikacijos ir 

kompetencijų tobulinimas 

įvairiose platformose 

mokymosi mokykla.lt, tikri 

mokymai, PŠKC 

organizuojamose metodinių 

būrelių susirinkimuose ir kt. 

Per metus A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

5. Kvalifikacijos tobulinimas 

ugdytinių sveikatos 

stiprinimo, saugojimo ir 

sveikos gyvensenos srityje 

 

Per metus A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Pedagogai pagilins 

šios srities žinias ir 

įgūdžius. Įgyti 

gebėjimai padės 

įgyvendinti sveikos 

gyvensenos projektus 

ir programas 

6. Kvalifikacijos tobulinimas 

įtraukaus ugdymo 

aktualijomis  

Per metus A. Šereivienė  Įgyti gebėjimai padės 

įgyvendinti įvairias 

socialinių įgūdžių 
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L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

programas 

7. Kvalifikacijos tobulinimas 

kompiuterinio raštingumo 

įgūdžius tobulinti  

Per metus A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

8. Kvalifikacijos tobulinimas 

STEAM veiklų 

organizavimui  

Per metus A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Aukštesnė profesinė 

kompetencija 

9. Pedagogų bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

inicijavimas su kitomis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis, ugdant 

mentoryste grįstus ryšius 

Per mokslo 

metus 

 

A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Dalijimasis darbo 

patirtimi, vykdoma 

sklaida 

10. Metodinė pagalba iki 3 m. 

darbo stažą turintiems 

mokytojams 

Per mokslo 

metus 

A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Suteikta mokytojams 

pagalba, 

konsultacijos 

11. Parodų, švenčių, renginių, 

išvykų, ekskursijų, konkursų, 

akcijų, projektinės veiklos 

organizavimas 

Per mokslo 

metus 

 

A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Įvairesnė ugdomoji 

veikla, geresnė 

ugdymo(si)  

kokybė 

12. Pedagogų savišvietos ir 

saviugdos temų analizė su 

kolega  

Per mokslo 

metus 

 

A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Pasidalijimas 

patirtimi, žiniomis, 

geresnė ugdymo(si)  

kokybė 

13. Pedagogų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, dalijimasis įgyta 

patirtimi 

Per mokslo 

metus 

A. Šereivienė  

L. Mačernienė 

Grupių 

mokytojai 

Naujovių švietimo 

sistemoje diegimas, 

įstaigos pedagogų 

sklaida 

14. Duomenų apie mokytojų 

kvalifikaciją kaupimas ir 

analizė 

Per metus A. Šereivienė  

L. Mačernienė  

Gauta informacija 

apie Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimą, reikalinga 

tolimesniam 

planavimui 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą 2023 metams 

parengta vadovaujantis atsižvelgus į  Įstaigos 2023-2025 m. strateginius tikslus, 2023 m. prioritetus 

ir veiklos plano tikslus, uždavinius, bendruomenės poreikius, Įstaigoje atlikto audito ir savianalizės 

duomenis.   

 

_________________________________ 
 


