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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO„VĖRINĖLIS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ veiklos planas 2020 metams (toliau – planas),
atsižvelgus į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, numato metinius
įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. Planas siekia įgyvendinti valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi
poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti
švietimui skirtus išteklius.
3. Planas parengtas atsižvelgiant į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo
ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2020 metų veiklos prioritetus, valstybės pažangos
strategiją |„Lietuva 2030“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ ikimokyklinio ugdymo
programą, patvirtintą direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.V3-29, 2014 metų
Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.
4. Metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėrinėlis“ (toliau –
lopšelis-darželis) administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys
specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.
5. Metiniame plane naudojami sutrumpinimai: Klaipėdos universiteto Testinių studijų
institutas – KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras – PŠKC, Pedagoginė
psichologinė tarnyba – PPT, Vidaus audito koordinavimo – VAK grupė, Vaiko gerovės komisija –
VGK.
II. 2019 METŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ
6. Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, buvo siekiama įgyvendinti valstybinę
švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės
reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo srityje,
racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus asignavimus. Plano įgyvendinimui iškelti 2
metiniai veiklos tikslai: pirmas – sveikos gyvensenos įgūdžius stiprinančios ir savitas etnokultūrines
tradicijas turinčios bendruomenės kūrimas, antras – bendruomenės lyderystės gebėjimų ir
susitelkimo bendrai veiklai didinimas.
6.1. Pirmo tikslo pirmas uždavinys –– mokyti sveikos, saugios gyvensenos principų
emociškai pozityvioje aplinkoje – įgyvendintas. Kuriant emociškai pozityvią aplinką ir mokantis
sveikos, saugios gyvensenos principų, įvairios veiklos metu bendroje erdvėje darželyje organizuoti
ir įgyvendinti šie renginiai: tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą, gerą sveikatą,
laimingą gyvenimą“, respublikiniai projektai - ,,Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“,
„Mes rūšiuojam“, teminės savaitės - „Be patyčių 2019“, „Mūsų kalba ir žalingi įpročiai“,
„Šypsenėlių kelionė“, dalyvavome Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų konkurse
„Judriausias darželis“. Ankstyvojo amžiaus ir trimečių vaikų grupėse ugdytiniai saugaus elgesio
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mokėsi įgyvendinant ilgalaikį žaidimų projektą ,,Mažos rankytės dirba, burnytė pasakoja“, projektas
su tėvais „Įdomiai apie paprastus dalykus“, savęs pažinimo per artimą aplinką projektas „Dideli
mažųjų eksperimentai“.
Darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo sveikos ir saugios gyvensenos renginiuose:
visuotinėje mankštoje „Judėjimo džiaugsmas“, skirtoje Pasaulinei sveikatos dienai paminėti,
sveikos gyvensenos projektinėje savaitėje „Gyventi sveika, o gyvent sveikai išmoksime“ saugaus
eismo šventėje „Šviesoforas moja, kai vaikai žygiuoja“, tęsiamos sveikos gyvensenos programos
vaikams ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose ir vaikų ugdymo įstaigose“.
Sėkmingai bendradarbiaujama su Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuru organizuojant
sveikatai palankų vaikų maitinimą įstaigoje ir pedagogine psichologine tarnyba. Profesionalią,
savalaikę pagalbą ir konsultacijas ugdymo klausimais nuolat teikė psichologė. Pagal tėvelių
pageidavimą pasiūlytomis aktualiomis ugdymo temomis buvo organizuoti visuotiniai ir grupių
susirinkimai, bendrų tikslų matymas tėvelius ir mokytojus apjungė siekiui kurti sveikatą
stiprinančią ir emociškai palankią aplinką.
Du kartus metuose atliekami ugdytinių kalbos ir kalbėjimo vertimai ir pagal
patvirtintą tvarkaraštį buvo teikta logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų. Logopedo pagalba suteikta 30 vaikų: 5 vaikams sutrikimas pašalintas, 25 pašalintas
dalinai, logopedo pagalba 2020 m. tęsiama 25 ugdytiniams. Pagal poreikį vykdomas Vaiko Gerovės
Komisijos (VGK) darbas: įvyko 11 posėdžių, kuriuose aptarti specialios pagalbos poreikį turinčių
ugdytinių sąrašai, atlikta vaikų, lankiusių logopedines pratybas kalbos ugdymo pokyčių analizė.
Siekiant efektyvesnių sakytinės kalbos pokyčių įstaigoje įgyvendinti Klaipėdos miesto logopedų
inicijuoti projektai: „Aš seku, pasek ir tu, sekam pasakas kartu“, „Draugystės pynė“. Pristatytas ir
patvirtintas Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020 metams. Pagal poreikį paruoštos
individualios ir pogrupinės kalbos ugdymo programos, parengti pranešimai ir lankstinukai tėvams.
Šių priemonių įgyvendinimas garantavo profesionalią ugdomąją korekcinę ir psichologinę pagalbą,
padėjo spręsti vaikų kalbos ir kalbėjimo bei elgesio problemas.
Ugdytiniai saugaus ir sveiko gyvenimo įgūdžius įtvirtino edukacinėse išvykose:
aplankytas Baltų mitologijos parko rekreacinis (pažintinis) takas, keliauta į Girulius (aplankytas
televizijos bokštas), dalyvauta edukacijose Prano Domšaičio galerijoje, kurioje buvo vykdomos
edukacijos „Įženk į paveikslą“, „Kaip asiliukas draugą surado“, Mažosios Lietuvos muziejuje
sudalyvauta edukacijose „Pažink Lietuvą, šimtmečio kelionė“, „Velykinis atvirukas“, Klaipėdos
Pilies muziejuje – „Surask pilies lobį“, „Pažinkime laikrodį“ – laikrodžių muziejuje, botanikos sode
–„Lapų įspaudai“, dalyvauta atvirų durų dienoje priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje.
Priešmokyklinės grupės ugdytiniai vyko į Klaipėdos apskrities vyriausiojo komisariato muziejų,
gimnazijoje „Ąžuolynas“ dalyvavo paskutinio skambučio šventėje. Ugdytiniai taip pat apsilankė
Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos padalinyje ir Ievos Simonaitytės bibliotekoje, saugumo ir
verslumo įgūdžių mokėsi ekskursijos į prekybos centrą „Lidl“ metu.
6.2. Sėkmingai įgyvendintas antras uždavinys – ugdyti vaikų gebėjimą perimti ir
saugoti tautinius papročius, tradicijas, etnines vertybes. Vaikų gebėjimų ugdymui naudojome
įvairius būdus ir formas, skatinome pažinti ne tik lietuvių, bet ir kitų tautų etninę kultūrą, todėl
sėkmingai įgyvendinome šiuos renginius: tarptautinį projektą e-Twining Christmas card
exchange/“Merry Christmas in different language“ – Kalėdinių atviručių keitimasis/ „Linksmų
Kalėdų skirtingomis kalbomis“, kuriame dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupių ugdytiniai ir vaikai net iš 12 pasaulio šalių; dalyvavome „ Tautinių kultūrų dienos“ renginyje
„Muzika sujungė mus“. Darželyje organizuotas atsisveikinimo su eglute renginys ,,Sudie baltoji
eglutės pasaka“, pramoga „Žiema žiema, štiš iš kiemo“, kūrybinis-edukacinis projektas, skirtas
įstaigos 55–mečiui ir Žemaitijos metams paminėti, „Žodelių takeliu per Lietuvėlę bėgu“, šventinė
popietė „Neša zuikiai margučius pas mažuosius vaikučius“, išleistuvės į mokyklą „Paskambink man
prašau...“, rugsėjo 1 – osios renginys „Ir vėl sūpuoklėse vaikai!“, tradicinė rudens vakarojimų
savaitė „Mes pašoksim šokimą“; Šv. Kalėdų šventė „Lai Kalėdų stebuklai mus aplanko“.
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Organizuotos vaikų kūrybiškumui atskleisti teminės darbelių parodos: „Pačiulbėsiu, pakalbėsiu tau
Tėvynė mylima“, „Užgavėnių linksmybių kaukės“, „Zuikių margučiai“, „Draugystės parkas“,
„Spalvotos rudenėlio dovanos“, „Balta mažųjų pasaka“.
Smagiai ir šauniai su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais dalyvavome
renginiuose mieste: Žvejų rūmuose Lietuvos gimtadieniui paminėti skirtame renginyje „Vaikų
muzikinės išdaigos“, vaikų Gynimo dienai skirtame renginyje „Judėk su muzika šventėje“,
Klaipėdos miesto vaikų šventės koncerte „Vilties linksmoji karusėlė“, Lietuvos liaudies kūrybos
atlikėjų konkurse „Tramtatulis“, „Vaidinimų kraitelėje“, vaikų ir jaunimo festivalyje „Giest
lakštingalėlis“, respublikiniame ikimokyklinio muzikinio ugdymo projekte autorinės dainos
vaikams festivalyje „Linksmasis švyturiukas“. Skatinant pilietiškumą, žadinant patriotinius jausmus
kasmet dalyvaujame laisvės gynėjų dienos minėjime – visuotinėje pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis
gyva, nes liudija“.
Pedagogai nuosekliai sistemino ir skleidė pozityviąją darbo patirtį. Analizuojant uždavinio
įgyvendinimo rezultatus, nustatyta, kad numatytos priemonės sėkmingai įgyvendintos. Vaikų
kūryba ir kultūrinė veikla viešinama įstaigos internetinėje svetainėje. Facebook puslapyje plačiajai
visuomenei pateikiamas darželio bendruomenės gyvenimas įvairiomis formomis (filmukai,
nuotraukos, sveikinimai, pasiekimai). Pagal įstaigos veiklos planą nuolat atnaujinama informacija
stenduose, o taip pat tėveliai naudojasi informacija, patalpinta elektroninėje sistemoje „Mūsų
darželis“ ir aktyviai bendradarbiauja individualių pokalbių metu.
`
6.3. Trečias uždavinys – atnaujinti ugdymo turinį ir ugdymo(si) pažangos matavimo
sistemą orientuojantis į individualius vaikų gebėjimus – įgyvendintas. Atlikta vaikų pasiekimų ir
pažangos vertinimo metodikos analizė ir patobulintas vaikų gebėjimų fiksavimas padėjo ugdymo
procese teikti kokybišką ugdymą, atliepiantį kiekvieno ugdytinio individualius gebėjimus bei
skatino motyvaciją glaudžiau bendradarbiauti mokytojams su tėveliais. Pedagogai rinkosi
kvalifikacijos kėlimą įvairiuose renginiuose bei seminaruose vadovaudamasi įstaigos bendruomenės
strateginio plano prioritetais – aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose bei gilinti mokymosi
kompetenciją. Ugdomosios veiklos planavimas elektroniniame dienyne suteikė tėveliams galimybę
tiesiogiai dalyvauti ugdymo procese. Mokytojai aktyviai dalyvavo metodinėje veikloje: įstaigos
bendruomenei parodytos atviros veiklos – rytmetis „Meškute, verskis“, „Pasaulis vaiko akimis“,
„Žodeliai ir darbeliai kviečia draugauti“
Įstaigoje efektyviai taikomi ugdymo proceso vertinimo būdai: vaiko veiklos ir kūrybos
darbų analizė, nuotraukos, filmuota medžiaga, individualūs pokalbiai su tėvais, vaiko stebėjimas
natūralioje kasdienėje aplinkoje, pedagogų informacija apie vaiką, jo pažangos pokyčių fiksavimas.
Posėdžiuose aptariamos įvairios vaikų gyvenimo darželyje situacijos, sėkmės ir nesėkmės taikant
įvairius ugdymo(si) metodus, pedagogai nuolat analizuoja, reflektuoja savo veiklą, įvertina
pasiekimus ir vykstančius kokybinius pokyčius ugdymo procese.
6.4. Tikslo – bendruomenės lyderystės gebėjimų ir susitelkimo bendrai veiklai
didinimas, pirmas uždavinys – skatinti bendruomenės narių kūrybinį aktyvumą ir pozityvią
lyderystę – įgyvendintas. 2019 metais įvyko visi darželio 55 – mečiui paminėti suplanuoti
renginiai: respublikinis projektas „Sveikinimų atvirutė“, etno projektas „Ant gandro sparnelių 55
paukšteliai“, šeimos dienai paminėti skirtas bendruomenės projektas „Kuriame ir švenčiame kartu“,
jubiliejinio gimtadienio šventinis paminėjimas su bendruomene ir socialiniais partneriais „Vėrinuko
kelionė“. Įstaigos bendruomenei organizuotos paskaitos „Bendruomenės lyderystė šiuolaikinėje
visuomenėje“, „Etikos ABC“, darbuotojų išvyka į Telšius, skirta Žemaitijos metams paminėti ir
edukacinė ekskursija „Žemaitijos dvarai“. 2019 metais įstaigos mokytojos kvalifikacijos kėlimo
kursuose dalyvavo aštuoniasdešimt dvi dienas, nepedagoginis personalas – penkias dienas.
Mokytoja I. Vaivadaitė kvalifikaciją kėlė Erazmus+ programoje „Pre-primary education, the
schooling of young people from 2 to 6 years old: to the quality of teaching“ Prancūzijoje, Puatjė
mieste. Po seminarų įgytos žinios ir patirtys perduotos kolegėms, o tai skatino bendruomenės narių
kūrybinį aktyvumą ir lyderystę.
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6.5. Antras uždavinys – gerinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą siekiant žinomumo ir
viešumo. Organizuoti ir įgyvendinti suplanuoti renginiai su lopšeliais – darželiais „Boružėlė“,
„Kregždutė“, „Traukinukas“, „Radastėlė“ ir darželiu – mokykla „Šaltinėlis“. Dalyvavome lopšelio
– darželio „Putinėlis“ tarptautinio projekto „Mums pasaką seka Baltijos jūros akmenėliai“
paskutiniame etape, skirtame vaikų kūrybiškumo skatinimui ir naujų technologijų kūryboje
naudojimui. Įgyvendinant miesto ir įstaigos projektus bei ugdymo gaires sėkmingai
bendradarbiavome su Klaipėdos Visuomenės sveikatos biuru, Klaipėdos Mažosios Lietuvos
istorijos ir Lietuvos Jūrų muziejais, Klaipėdos miesto vaikų bibliotekomis „Ruoniukas“ ir
„Pelėdžiukas“, Lietuvos Aklųjų bibliotekos Klaipėdos padaliniu, I. Simonaitytės viešąja biblioteka,
Etno centru, Laikrodžių muziejumi, Domšaičio paveikslų galerija, Klaipėdos botanikos sodu.
6.6.Trečias uždavinys – tobulinti technologijų panaudojimą reprezentuojant įstaigos
veiklą ir tvarkant dokumentaciją. Naujų technologijų įstaigos veikloje įdiegimo organizavimas
įgyvendintas nuosekliai: aktyvus darželio Facebook puslapis, nuolat atnaujinama elektroninė
svetainė, patogi internetinio ryšio prieiga pedagogams, naudojamame elektroniniame dienyne
suteikta prieiga tėvams.
6.7. Ketvirtas uždavinys – pritraukti lėšas lopšelio – darželio materialinės bazės
modernizavimui ir atnaujinimui. Veiksmingas įstaigos gerovei skirtų lėšų panaudojimas. Atliktas
remontas trijose grupėse ir rūbinėse, laiptinėse, bendro naudojimo koridoriuje, atnaujintos muzikos
salės grindys, kiemas pasipuošė naujais ir saugiais įrenginiais, ugdymo erdvės papildytos naujomis
priemonėmis, skirtomis vaikų ugdymui ir saugumui užtikrinti. Planuojant įstaigos veiklą ir atliekant
įstaigos finansų panaudojimą, buvo įtraukti visi darbuotojai, tai pareikalavo bendruomenės narių
susitelkimo ir aukštos kompetencijos. Darnaus ir nuoširdaus bendruomenės darbo dėka kokybiškai
atlikti suplanuoti darbai, o įstaiga tapo dar patrauklesne.
2019 metais lopšelyje – darželyje dirbo 13 pedagogų. Iš jų: 2 priešmokyklinio ugdymo
mokytojai, 1 meninio ugdymo mokytojas, logopedas. 12 mokytojų turi aukštąjį išsilavinimą: 7
pedagogai atestuoti auklėtojo metodininko, 2 – vyr. mokytojo, 1 – auklėtojo kvalifikacinėms
kategorijoms. Viena mokytoja vaikystės pedagogiką studijuoja Valstybinėje Klaipėdos kolegijoje.
Informacija
apie
įstaigos
veiklą
talpinama
internetinėje
svetainėje
www.klaipedosverinelis.lt, socialiniame tinklalapyje Facebook, tačiau norėtųsi aktyvesnio
pedagogų dalyvavimo viešoje erdvėje, miesto internetiniuose puslapiuose: www.ikimokyklinis.lt,
www.kpskc.lt ir kt.
7. 2019 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:
Stiprybės
Silpnybės
1. Dirba aukštos kompetencijos ir
1. Neišnaudotos visos ugdymo turinio
kvalifikacijos pedagogai.
individualizavimo ir kokybiško ugdymo
galimybės ikimokyklinėje programoje ir
ugdymo(si) veiklos planavime.
2. Veiksminga įstaigos finansinių išteklių
2.Neišsemtos galimybės tėvų ir pedagogų
tvarkymo politika.
bendradarbiavime.
3. Įstaigos veikla stabili, atvira, nuosekli, turi
3. Nepakankamos ir nepalankios įstaigos
ryškius veiklos prioritetus.
išlaikymui skiriamos lėšos.
Galimybės
Grėsmės
1. Sudaryti sąlygas pedagogams mokytis visą
1. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais
gyvenimą.
skaičius, silpnėjanti vaikų sveikata.
2. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas.
2. Blogėjanti pastatų būklė, lėti renovacijos
tempai.
3. Rėmėjų parama. Galimybė dalyvauti 3. Augančios paslaugų ir ugdymo priemonių
respublikos, tarptautiniuose, švietimo mainų kainos.
paramos fondo programose ir projektuose.
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III. LOPŠELIO – DARŽELIO MISIJA, VIZIJA, STRATEGINIS TIKSLAS, METINIAI
VEIKLOS TIKSLAI, PRIORITETAI
8. Lopšelio – darželio vizija – šiuolaikiška vaikų ugdymo įstaiga, atvira naujovėms,
aktyviai naudojanti projektinius metodus, pasiruošusi pedagoginiame darbe derinti demokratines,
etnines, humanistines vertybes, taikanti prioritetą sveikatos stiprinimui ir saviraiškai.
9. Lopšelio – darželio misija – mes siekiame ugdyti vaiko asmenybę, plėtoti jo
kūrybiškumą; sugebėti atsirinkti besikeičiančioje visuomenėje geriausius aspektus ir pritaikyti
ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdyme
10. Lopšelio – darželio filosofija – sveikas vaikas – saugus vaikas – džiugus vaikas –
mąstantis vaikas – laimingas vaikas.
11. 2020 metų įstaigos veiklos prioritetas – darnios, sveikos, saugios, etnokultūrines
tradicijas turinčios ir inovacijoms atviros ikimokyklinio ugdymo įstaigos kūrimas.
Metiniai veiklos tikslai: nuolat besimokančios ir etnokultūrą puoselėjančios bendruomenės
ugdymas ir įtraukios, emociškai sveikos ir saugios ugdymosi aplinkos įstaigoje kūrimas.
IV. METINIAI VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS
12. Pirmas tikslas – nuolat besimokančios ir etnokultūrą puoselėjančios bendruomenės
ugdymas.
12.1. Pirmas uždavinys – inovatyviais būdais plėtoti ir pagerinti ugdomojo proceso kokybę.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba Vykdymo
Atsiskaitymo
Nr.
vykdytojas
terminas
forma
1
2
3
4
5
1.
Dalyvavimas miesto, respublikos ir tarptautinėje švietimo veikloje
1.1. Respublikinis projektas „Lietuvos Direktoriaus pav.
2020- 02/03 Įgyvendintas
mažųjų žaidynės 2020“
ugdymui
projektas,
L.Mačiulaitienė
nuotraukos,
pedagogės
filmuota
A.Petrauskienė,
medžiaga
A.Buziliauskienė
1.2. Tarptautinio Lean projekto metodikos Direktorė L.Šeske,
2020Įgyvendintas
diegimas ir mokymai
pedagogės
02/2022-02 projektas,
nuotraukos,
filmuota
medžiaga
1.3. Tarptautinio projekto e-Twining Direktorė L.Šeske,
2020 m.
Įgyvendintas
įgyvendinimas
direktoriaus pav.
projektas,
ugdymui
nuotraukos,
L.Mačiulaitienė,
filmuota
pedagogė
medžiaga
I.Vaivadaitė
1.2 Alkoholio, tabako ir kitų psichiką Direktoriaus pav.
2020 m.
Integruota
veikiančių
medžiagų
vartojimo ugdymui
programa,
prevencijos programa
L.Mačiulaitienė,
įvykę renginiai
pedagogės
1.3 Sveikos
gyvensenos
ugdymo Direktoriaus pav.
2020 m.
Integruota
darželiuose programa
ugdymui
programa,
L.Mačiulaitienė,
įvykę renginiai

6

1.4.

1.5.

pedagogės
Respublikinis
aplinkosauginis Direktoriaus pav.
2020-01/12
projektas „Mes rūšiuojam“
ugdymui
L.Mačiulaitienė, ūkio
reikalų tvarkytoja
A.Astrauskienė,
bendruomenės nariai
Savaitės „BE PATYČIŲ 2020“, Direktorės
pav. 2020-03
renginiai „ Draugystės gėlės“
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogai

2.
2.1.

Įstaigos projektų ir renginių įgyvendinimas
Ilgalaikis
integruotos
Steam Direktoriaus
metodikos
projektas „Kūrybinė ugdymui
laboratorija – aš mažasis kūrėjas“
L.Mačiulaitienė,
pedagogės

2.2.

Edukacinės ugdytinių išvykos į Direktoriaus
Palangos Gintaro muziejų, Kretingos ugdymui
muziejų, Klaipėdos Jūrų muziejų
L.Mačiulaitienė,
pedagogės

2.6.

Sveikos gyvensenos projektinė savaitė Direktoriaus pav.
2020-04
„Kvepiančių žolelių darželis“
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogės
R.Averčenko,
L.Eičienė
Saugaus vaikų gyvenimo darželyje ir Direktoriaus
pav. 2020-09
kitoje aplinkoje projekto renginys:
ugdymui
„Zebriuko pamokos mažiems ir
L.Mačiulaitienė
dideliems“,
pedagogės
piešinių ant asfalto paroda
I.Vaivadaitė,
„Spalvotos mašinėlės“
L.Survilienė,
J.Zbarauskienė
Sveikos
gyvensenos
programos Direktorė L.Šeske,
2020 m.
vaikams
,,Pienas
vaikams“ sandėlininkė
integravimas
K.Uktverienė

2.7.

2.8.

2.9.

3.

Sveikos
gyvensenos
programos Direktorė L.Šeske,
vaikams ,,Vaisių vartojimo skatinimas sandėlininkė
mokyklose
ir
vaikų
ugdymo K.Uktverienė
įstaigose“ integravimas

pav. 2020-03/11

pav. 2020-05/06

2020 m.

Specialiosios (logopedo) pagalbos teikimas

Projekto
renginiai,
nuotraukos,
pristatymas
tėvams
Įvykęs
renginys,
nuotraukos,
projekto
pristatymas
tėvams
Projekto
renginiai,
nuotraukos,
projekto
pristatymas
tėvams
Įvykę
renginiai,
nuotraukos,
pristatymas
tėvams
Įvykęs
renginys,
nuotraukos,
projekto
pristatymas
tėvams
Įvykęs
renginys,
nuotraukos,
projekto
pristatymas
tėvams
Įstaigos
tarybos
posėdis,
informacinėje
valandėlėje
Įstaigos
tarybos
posėdis,
informacinėje
valandėlėje
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3.1.

Logopedo pagalbos teikimas.

Logopedė V. Jonkienė

2020 m.

3.2.

Vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo
sutrikimų, pradinio kalbos įvertinimo
atlikimas ir sąrašo sudarymas

Logopedė V. Jonkienė

Rugsėjis,
sausis

3.3.

VGK veiklos plano aptarimas ir
aprobavimas
Tėvų ir pedagogų švietimas aktualiais
vaikų kalbos ugdymo klausimais,
informacija apie logopedo teikiamą
pagalbą bei sveikatos stiprinimo,
saugumo užtikrinimo klausimais

VGK pirmininkas ir
komisijos nariai
VGK pirmininkas,
komisijos nariai

Sausis

Sudaryti ir
patvirtinti
planai
Sudaryti
sąrašai,
suderinta su
PPT, tvirtina
vadovas
VGK planas

Grupių
informaciniai
stendai, tėvų ir
VGK
susirinkimų
protokolai
3.5. Informacijos apie vykdomus renginius Direktorius,
Nuolat
Susirinkimų
ir projektus teikimas grupių tėvų
pavaduotojas ugdymui,
protokolai,
susirinkimuose, stenduose,
pedagogai
stendinė
internetinėje įstaigos svetainėje
medžiaga
3.6. Pritaikytų ikimokyklinio
Logopedas, pedagogai, Nuolat
Grupių ir
/priešmokyklinio ugdymo programų
VGK pirmininkas
logopedo
kūrimas.
elektroninis
Informacija apie vaiko pasiekimus
dienynas,
(individualiai)
VGK
protokolai
12.2. Antras uždavinys – gerinti ugdytinių meninę raišką bei etnokultūrą, tradicijas skatinančią
aplinką.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba Vykdymo Atsiskaitymo
Nr.
vykdytojas
terminas
forma
1
2
3
4
5
1.
Dalyvavimas miesto, respublikos ir tarptautinėje švietimo veikloje
1.1. Klaipėdos miesto ikimokyklinių Meninio ugd. mokytoja
2020-03 Įvykęs
ugdymo įstaigų meninio ugdymo J. Zbarauskienė,
renginys,
mokytojų renginys „Žolelė šilkinė, pedagogės
nuotraukos,
raselė
meduota“,
skirtas
E.
pristatymas
Šimkūnaitės metams paminėti
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
1.2. Klaipėdos miesto ikimokyklinių Meninio ugd. mokytoja
2019-03 Koncertas,
įstaigų meninio ugdymo mokytojų J. Zbarauskienė,
nuotraukos,
inicijuotas koncertas, skirtas kovo 1 – pedagogės
pristatymas
ąjai paminėti Žvejų kultūros rūmuose
tėvams,
"Vaikystės pasakų taku"
viešojoje
erdvėje
1.3. KPŠKC ir Klaipėdos ikimokyklinio Direktoriaus pav.
2020 m. Projektas,
ugdymo įstaigų logopedų projektas ugdymui
projekto
„Čia
meiliais
žodeliais
takai L.Mačiulaitienė,
nuotraukos,
3.4.

Nuolat
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pabarstyti“

2.
2.1.

2.3.

logopedė V. Jonkienė

Įstaigos projektų ir renginių įgyvendinimas
Atsisveikinimo su eglute renginys
Direktoriaus pav.
„Dėkui tau, eglute, už stebuklingą
ugdymui
šventę“
L.Mačiulaitienė,
meninio ugdymo
mokytoja
J. Zbarauskienė,
pedagogė N.Kančienė
Vasario 16 – ąjai paminėti skirtas Meninio ugd. mokytoja
renginys „Skrynelę pravėrus“, paroda J. Zbarauskienė,
„Tautiški raštai džiugina širdelę“
pedagogė
A.Petrauskienė

pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
2020-01

Renginys,
renginio
scenarijus,
nuotraukos,
pristatymas
tėvams

2020-02

Įvykęs
renginys,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Renginys,
renginio
nuotraukos
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Renginys,
scenarijus,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Išleistuvės,
scenarijus,
nuotraukos

2.3.

Užgavėnių pramoga „Išdundėjo, Direktoriaus pav.
ištrepsėjo, kas nespėjo tas kentėjo“
ugdymui
Paroda „Užgavėnių Morė“
L.Mačiulaitienė,
meninio ugd. mokytoja
J. Zbarauskienė,
pedagogės

2020-02

2.4.

Šventė – pramoga
„Margučių Pedagogės
krepšelį dovanoja zuikeliai“, paroda V. Savukynaitė,
„Pavasarėlio spalvos“
D.Armonienė,
meninio ugd. mokytoja
J. Zbarauskienė

2019-04

2.5.

Išleistuvių į mokyklėlę šventė „Sudie
vaikystės uoste...“

Pedagogės
A.Petrauskienė ir
R.Averčenko,
meninio ugdymo
mokytoja
J. Zbarauskienė
Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
meninio ugd. mokytoja
J. Zbarauskienė,
pedagogės

2020-05

Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė,

2020-09

Valstybės dienai skirtas renginys –
meninės dirbtuvės „Karaliaus
Mindaugo karūna“

2.6.

Rugsėjo 1 – osios renginys „Gėlėtu
takeliu grįžtu į darželį “

2020-07

Renginys,
scenarijus,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Renginys,
scenarijus,
nuotraukos,
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meninio ugd. mokytoja
J.Zbarauskienė,

2.7.

Šventė – pramoga „Rudenėlio
išdaigos“
Paroda „Gamtos gėrybių karnavalas“

Meninio ugd. mokytoja
J. Zbarauskienė,
pedagogė
V.Savukynaitė,
D.Armonienė

2020-10

2.8..

Tradicinė rudens vakarojimų savaitė
„Išausiu juostą margą ...“, skirta
tautodailės metams paminėti,
paroda „Protėvių raštai“

Meninio ugd. mokytoja
J. Zbarauskienė,
pedagogės

2020-11

2.9.

Kalėdų šventė „Kalėdų šventė
Meninio ugd. mokytoja
nuostabi“, paroda „Pripildykim širdis J.Zbarauskienė,
gerumo dvasia“
pedagogės

2020-12

Dalyvavimas miesto ir respublikos
edukaciniuose – kultūriniuose
renginiuose

Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė

2020 m.

3.1.

Dalyvavimas tradiciniuose sveikatos
ir sporto renginiuose

Pagal
planą

2.2.

Teatro „Vaidinimų kraitelė“

2.3.

Dalyvavimas muzikiniuose
renginiuose

Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė
Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė
Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
meninio ugdymo
mokytoja
J. Zbarauskienė

3.

Pagal
planą
Pagal
planą

pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Šventė,
nuotraukos,
scenarijus
pristatymas s
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Vakaronės,
nuotraukos,
scenarijus,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Šventė,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Mokytojų
taryboje,
pristatymas
tėvams
Renginių
aprašai,
nuotraukos
Nuotraukos,
pristatymas
tėvams
Renginių
aprašai,
nuotraukos

12.3. Trečias uždavinys – stiprinti darną, bendrystę tarp bendruomenės narių ir su socialiniais
partneriais.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba Vykdymo
Atsiskaitymo
Nr.
vykdytojas
terminas
forma
1
2
3
4
5
1.
Įstaigos darbuotojų veiklos organizavimas
1.1. Operatyviai informuoti įstaigos Direktorė L. Šeske,
Nuolat
Darbuotojų
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1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

darbuotojus apie priimtus naujus direktorės pavaduotoja
vyriausybės ir steigėjo sprendimus
ugdymui
L.Mačiulaitienė
Nepedagoginio personalo dalykinės Direktorė L. Šeske,
kompetencijos ir profesinės
ūkio reikalų
kvalifikacijos tobulinimas
tvarkytojas
A.Astrauskienė
Įstaigos darbuotojų renginių ir projektų įgyvendinimas
Paskaita „Lean modelio diegimas, Direktorė L. Šeske,
siekiant pagerinti ugdymo kokybę, direktorės pavaduotoja
paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymui
ugdymo įstaigos veikloje“ pranešėja L.Mačiulaitienė,
L. Šeske
bendruomenės nariai
Edukacinė darbuotojų išvyka į Direktorė L. Šeske,
Rokiškio dvarą, skirta tautodailės direktorės pavaduotoja
metams paminėti
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
bendruomenės nariai
Mokytojų dienos paminėjimas, Direktorė L. Šeske,
apsilankant Mažosios Lietuvos direktoriaus pav.
muziejuje „Legendinė Klaipėdos ugdymui
virtuvė“
L.Mačiulaitienė,
pedagogės
Renginių ir projektų įgyvendinimas su socialiniais partneriais
Svečių diena „Etno žaidimai su Direktorė L. Šeske,
lėlėmis“,
skirta
bendruomenės direktoriaus pav.
metams paminėti su lopšelių – ugdymui
darželių „Kregždutė“ ir „Boružėlė“ L.Mačiulaitienė,
ugdytiniais
pedagogės

susirinkimai

Pagal
atlikto
vidaus
audito
išvadas ir
poreikį

Kvalifikacijos
pažymėjimai

2020-02

Bendruomenės
susirinkimas,
protokolas

2020-06

Įvykusio
renginio
nuotraukos,
pažymėjimai

2020-10

Renginys,
scenarijus,
nuotraukos,
pristatymas
tėvams

2020-04

Įvykęs
projektas,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Įvykęs
projektas,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje
Įvykęs
projektas,
nuotraukos,
pristatymas
bendruomenei
ir viešoje
erdvėje

3.2.

Linksmieji šokiai
lopšelyje – Direktorė L. Šeske,
darželyje „Traukinukas“
direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogės

2020-05

3.3.

Susitikimas su draugais Malūnų Direktoriaus pav.
parke „Nupinsiu vasarai vainiką“ ugdymui
Rasos šventei paminėti
L.Mačiulaitienė,
meninio ugdymo
mokytoja
J. Zbarauskienė

2020-06
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13.1. Pirmas uždavinys – skatinti mokyklos narių lyderystę siekiant plėtoto emociškai sveiką,
saugią gyvenseną;
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba Vykdymo
Atsiskaitymo
Nr.
vykdytojas
terminas
forma
1
2
3
4
5
1.
Įstaigos projektų ir renginių įgyvendinimas
1.1. Patyriminis – edukacinis ilgalaikis Direktorė L.Šeske,
2020-02/12 Projektas,
projektas,
skirtas
žolininkės direktoriaus pav.
projekto
E.Šimkūnaitės metams paminėti ugdymui
nuotraukos,
„Aukit augalėliai, džiuginkit ir L.Mačiulaitienė,
pristatymas
gydykit“
direktoriaus pav. ūkio
tėvams,
Paroda „Augalėlių sodeliai“
reikalmas
viešojoje
A.Astrauskienė,
erdvėje
pedagogės
1.2. Visuotinė mankšta „Judrus ir Direktoriaus pav.
2020-04
Projektas,
linksmas rytas“, skirta paminėti ugdymui
projekto
Pasaulinę sveikatos dieną
L.Mačiulaitienė,
nuotraukos,
visuomenės sveikatos
pristatymas
biuro specialistė
tėvams,
I.Kazbaraitienė
viešojoje
erdvėje
1.3. Šeimos dienai
paminėti skirtas Direktorė L.Šeske,
2020-05
Įvykęs
bendruomenės
projektas direktoriaus pav.
projektas,
„Bendrystės ir džiaugsmo diena“, ugdymui
nuotraukos,
paroda „Kvepiantys augalėliai ir L.Mačiulaitienė,
pristatymas
vaikai“
meninio ugd. mokytoja
bendruomenei
J. Zbarauskienė,
ir viešoje
bendruomenės nariai
erdvėje
2.
Ugdymo(si) veiklos organizavimas
2.1. Vaikų pasiekimų ir pažangos
Direktoriaus
Gegužė,
Metodinėje
vertinimo metodikos tobulinimas
pavaduotoja ugdymui
spalis
taryboje,
L.Mačiulaitienė,
mokytojų
pedagoginiai
taryboje
darbuotojai
2.2. Įstaigos ikimokyklinio ugdymo
Direktoriaus
Per metus
Metodinėje
turinio atnaujinimas vadovaujantis
pavaduotoja ugdymui
taryboje,
naujausiais Švietimo ir mokslo
L.Mačiulaitienė,
mokytojų
ministerijos dokumentais
taryboje
2.3. Priešmokyklinio ir ikimokyklinio
Direktoriaus
Gegužė,
Metodinėje
ugdymo turinio planavimo analizė
pavaduotoja ugdymui
gruodis
taryboje,
L.Mačiulaitienė,
mokytojų
pedagoginiai
taryboje
darbuotojai
2.4. Pedagogų kvalifikacijos ir dalykinės Direktoriaus
2020 m.
Metodinės
kompetencijos kėlimas (PŠKC
pavaduotoja ugdymui
tarybos
mėnesiniai renginių planai ir kitų
L.Mačiulaitienė
posėdis,
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1.2.

institucijų kvalifikacijos kėlimo
renginiai)
Dalyvavimo kvalifikacijos kursuose
ir seminaruose aptarimas

3.

Atvirų metodinių veiklų vykdymas

3.1

Atvira veikla – rytmetis „Mažųjų
žaidynės“

3.2

Atvira veikla grupėje „Giliukai“
tema „Pažink pasaulį kitaip...“
Atvira veikla grupėje „Varpeliai “
tema „Mažos rankytės, dideli
darbeliai“
Pranešimai įstaigos pedagogams

3.3

4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3
6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Vaiko poreikių individualizavimas –
sėkmingos adaptacijos rezultatas
Kaip pasiekti vaikų emocinę gerovę
bendradarbiaujant su vaiko tėvais
Dalyvavimo
tarptautiniuose
projektuose sėkmės gairės
Dalyvavimas miesto metodiniuose
renginiuose
Dalyvavimas miesto metodinio
būrelio veikloje
Dalyvavimas organizuojamose
parodose
Dalyvavimas konferencijose
Pedagoginės stebėsenos vykdymas
Mokytojų ugdymo veiklos
planavimo ir organizavimo kokybės
aptarimas ir įvertinimas
Inovatyvios aplinkos paruošimas
ugdytinių saviraiškai atsiskleisti ir
individuliai veiklai skatinti
Dokumentų kokybės (savaitės
planai, refleksija, pokyčių ataskaitos
ir kt.) nustatymas – įvertinimas
Ugdytinių įgytų kompetencijų,
įgūdžių, gebėjimų, pasiekimų
aptarimas ir įvertinimas

pažymėjimai
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė

2020 m.

Pedagogės A.
Buziliauskienė,
A.Petrauskienė
Pedagogė A.
Buziliauskienė,
Pedagogė I.Vaivadaitė

2020-02

Informacinėse
valandėlės,
kursų
pažymėjimai
Metodinės
tarybos
posėdis

2020-05
2020-10
Mokytojų
tarybos
posėdis

Pedagogė N.Kančienė

2020-03

Pedagogė
V.Savukynaitė
Pedagogė I.Vaivadaitė

2020-05

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogai

2020 m.

Mokytojų
tarybos
posėdžiai

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė
Pedagogai

2020 m.

Vertinimo
ataskaitos

Kartą per
ketvirtį

Metodinės
tarybos
posėdžiai,
mokytojų
tarybos
posėdžiai

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogai

Meninių, kultūrinių, sportinių
Direktoriaus
renginių veiksmingumo stebėjimas ir pavaduotoja ugdymui

2020-10

Sausis,
balandis,
lapkritis
Birželis,
spalis
Gegužė,
spalis

Aptarimas
po įvykusių
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analizė

L.Mačiulaitienė,
pedagogės

renginių

6.6

Sveikos ir saugios gyvensenos
ugdymas

Nuolat

6.7.

Ugdymo proceso vykdymo kokybė

7.

Audito pasirinktos srities
įsivertinimas
Pedagoginės veiklos stebėsenos
vykdymas ir pedagogų savęs
įsivertinimas
Vaikų, pradėjusių lankyti darželį,
adaptacija

Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogės
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė
Pedagogė
N.Kančienė
Direktoriaus pav.
ugdymui
L.Mačiulaitienė
Pedagogės
L.Survilienė,
I.Vaivadaitė
Direktorė L. Šeske,
direktorės pavaduotoja
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagoginiai
darbuotojai

2020-05
2020-09

8.

9.

10.

Grupių tėvų susirinkimų
organizavimas įvairiais ugdymo ir
naujų švietimo bei steigėjo
sprendimų klausimais

Nuolat

Informacinė
valandėlė

2020-04

VAK
protokolas
Mokytojų
tarybos
posėdis
Tėvų
susirinkimų
protokolai

2020-06

2020-09

13.3. Antras uždavinys – veiksmingai panaudoti lėšas įstaigos materialinės bazės
ir atnaujinimui.
Priemonės uždaviniui įgyvendinti:
Eil.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba Vykdymo
Nr.
vykdytojas
terminas
1
2
3
4
1.
Naujų technologijų įstaigos veikloje tobulinimas
1.1. Darželio Facebook puslapis, grupių
Direktorė L. Šeske,
Nuolat
Facebook puslapių, elektroninės
raštinės administratorė
svetainės atnaujinimas
A.Aleksejeva

1.2.

Internetinio ryšio prieiga
pedagogams

Direktorė L. Šeske,
direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Nuolat

2.3.

Elektroninio dienyno įrankių
didinimas, suteiktos prieigos
tėveliams duomenų analizė

Direktorė L. Šeske,
direktorės pavaduotoja
ugdymui
L.Mačiulaitienė,
pedagogai

Nuolat

2.
1.

Įstaigos veiklos ir funkcionavimo įgyvendinimas
Lopšelio – darželio teritorijos ir
Direktorius, ūkio

III

Tėvų
susirinkimų
protokolai

modernizavimui

Atsiskaitymo
forma
5
Įstaigos
tarybos
posėdis, tėvų
susirinkimai
Įstaigos
tarybos
posėdis, tėvų
susirinkimai
Įstaigos
tarybos
posėdis, tėvų
susirinkimai

Ataskaitos

14
patalpų remontas

reikalų tvarkytoja
A. Astrauskienė
Žaidimų aikštelių įrengimų
Direktorė L. Šeske,
atnaujinimas
ūkio reikalų
tvarkytoja
A. Astrauskienė
Kompiuterinės įrangos atnaujinimas,
Ūkio reikalų
naujų technologijų įsigijimas
tvarkytoja
A. Astrauskienė
Naujų sporto
įrengimų kieme Ūkio reikalų
įsigijimas
tvarkytoja
A. Astrauskienė
Ugdymo priemonių įsigijimas,
Direktorės
spaudinių ir metodinės literatūros
pavaduotoja ugdymui
įsigijimas
L.Mačiulaitienė

ketvirtis

5.

Efektyvus saugios įstaigos
funkcionavimo organizavimas

Direktorė L. Šeske

2019 m.

Įskaitos
protokolas

6.

Savalaikės ir atviros informacijos apie
švietimo aktualijas teikimas

Direktorė L. Šeske

2020 m.

Informacinės
valandėlės

6.1.

Įstaigos veiklą reglamentuojančių
dokumentų rengimas

Direktorė L. Šeske

2020 m.

Parengti
dokumentai

6.2.

Tarifikacijos, etatų sąrašų sudarymas,
patvirtinimas

Direktorė L. Šeske

Sausis
Rugsėjis

6.3.

Metinio 2021 metų veiklos plano
projekto svarstymas ir patvirtinimas

Tarifikacijos
etatų sąrašai,
Įstaigos
tarybos
posėdyje
Įstaigos
tarybos
posėdis

1.1.

2.

3.

4.

6.4.

6.7.

6.8.

Direktorės
pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė,
darbo grupė planui
kurti
Darbuotojų mokymų civilinės saugos Ūkio reikalų
klausimais pravedimas (seminarai)
tvarkytoja
A. Astrauskienė
Pedagoginio ir aptarnaujančio
Direktorės
personalo darbo grafikai ir žiniaraščiai pavaduotoja ugdymui
L.Mačiulaitienė,
ūkio reikalų
tvarkytoja
A. Astrauskienė
Bendruomenės narių saugumo
Ūkio reikalų
užtikrinimas
tvarkytoja
A. Astrauskienė

III ketvirtis

IV ketvirtis

II ketvirtis

I-III
ketvirčiai

Gruodis

apie atliktus
darbus,
įsigytos
prekės,
priemonės
pristatomos ir
aptariamos
įstaigos
bendruomenės,
tėvų
susirinkimuose
bei įstaigos
savivaldos
institucijų
posėdžiuose

Pagal planą

Įskaitos
protokolas

2020 m.

Grafikai,
žiniaraščiai

2020 m.

Įstaigos
tarybos
posėdis
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7.

Tėvų dalyvavimas įstaigos savivaldoje Direktorė L. Šeske,
pedagogai

Tėvų
susirinkimų
protokolai

V. LAUKIAMAS REZULTATAS
14. Įgyvendinus uždavinius bus:
14.1. išlaisvintas vaikų kūrybiškumas;
14.1. užtikrintas modernus ir kokybiškas ugdymas;
14.3 išugdyti vaikų saugaus ir sveiko gyvenimo įgūdžiai;
14.4.sukurta atvira ir savarankiška bendruomenė.

VI. LĖŠŲ ŠALTINIAI
15. Metiniam veiklos planui įgyvendinti bus skiriama lėšos iš savivaldybės biudžeto ir
valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų.
16. Dalis veiklos plano bus finansuojama iš specialiosios programos ir paramos lėšų .
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio
dalies vedėja.
18. Priežiūrą vykdys direktorius.
19. Už veiklos plano vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui
ar steigėjo įgaliotai institucijai.
______________________________

