PRITARTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ tarybos
2017 m. gruodžio 19 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr. V-1-4)
PATVIRTINTA
Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“
direktoriaus įsakymu 2018-01-15 Nr. V-5
1 priedas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS PLANO
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Įgyvendinant 2017 metų veiklos planą, buvo siekiamas metinis tikslas: ugdyti gebėjimą
perimti tautos tradicijas, siekiant kokybiško ugdymo. Prioritetai orientuoti į vaiko pažangą,
efektyvinant ugdymo procesą; perimant tautos kultūrą, tradicijas; stiprinant įstaigos
bendruomeniškumą. Numatomos priemonės trijų uždavinių įgyvendinimui.
Sėkmingai įgyvendintas pirmas uždavinys – užtikrinti ugdymo kokybę ir veiksmingumą.
Parengti ir aprobuoti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai: metinis veiklos planas, ugdymo
turinio ilgalaikiai metiniai planai, grupių ugdomųjų veiklų planai, vaiko gerovės komisijos planas,
įstaigos renginių planas, 2017-2018 m. m. ilgalaikių projektų planai, mokytojų ir pagalbos mokiniui
specialistų (išskyrus psichologus) 2018-2020 metų atestacijos programa; civilinės saugos 2018 m.
veiklos planas.
2017 m. patvirtinti tvarkos aprašai: ,,Darbo apmokėjimo sistemos aprašas‘‘, ,,Asmens
apsaugos duomenų saugojimo politika‘‘, ,,Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo
tvarka‘‘, ,,Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir
kontrolės darbo vietoje tvarka‘‘, ,,Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka‘‘.
Vykdyta pedagogų priežiūra: momentinė veiklos priežiūra – rytinio priėmimo
organizavimas, rytinės mankštos vedimas, pasiruošimas ugdomajai veiklai, veiklos organizavimas
kieme ir kt. Stebėtas pedagogų ugdomosios veiklos organizavimas ir įgyvendinimas, ugdomosios
veiklos diferencijavimas ir individualizavimas, ar veiklose taikyti ugdymo(si) būdai ir metodai
atitinka vaikų amžių, turimą patirtį. 2017 metais stebėta vienuolika atvirų veiklų, kurios buvo
aptariamos, analizuojamos, medžiaga protokoluojama.
Vaiko gerovės komisija 2017 m. organizavo ir koordinavo prevencinį darbą, tobulino
kryptingą specialių poreikių vaikų ugdymą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko
aplinkos kūrimą. Per metus organizuoti 5 posėdžiai. Įstaigoje vyko ,,Kalbos savaitė‘‘, ,,Veiksmo
savaitė Be patyčių‘‘, kurios tikslas – formuoti vaikų supratimą apie patyčias ir jų pasekmes per
pasakas, sukurta draugystės knyga ,,Seku, seku draugystės pasaką‘‘. Organizuoti renginiai: ,,Mano
mėgstamas judantis objektas‘‘, ,,Zebras – mano geriausias draugas‘‘, ,,Kas diena ant sniego‘‘, ,,Šokis
žemei‘‘, ,,Aktyvus rugsėjis 2017‘‘, ,,Tolerancijos diena‘‘. Piešinių paroda saugaus eismo tematika
įstaigoje ,,Miesto gatvė‘‘. Priešmokyklinės grupės ugdytiniai dalyvavo Klaipėdos policijos skyriuje
organizuotoje paskaitoje ,,Saugaus eismo pamokėlė‘‘, išklausė Klaipėdos savivaldybės paskaitą
,,Aplinkos oro kokybės gerinimo pamoka‘‘. Įstaiga dalyvavo tarptautinėse programose: ,,Zipio
draugai‘‘, ,,Sveikatiada‘‘, ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Vykdyti tęstiniai projektai: ,,Aš mažasis
Klaipėdietis – mokausi tausoti gamtą‘‘, ,,Noriu augti sveikas ir saugus‘‘.
Siekiant efektyviai koreguoti vaikų kalbos sutrikimus, vykdomos vaikų kalbos ugdymo
turinio planavimas, ugdytinių kalba vertinama įstaigoje du kartus per metus. Efektyvinant logopedo ir
auklėtojų bendradarbiavimą vaikų kalbos korekcijos klausimais, parengtos rekomendacijos dėl
veiklos tęstinumo grupėse. Už įstaigos ribų logopedė dalyvavo Klaipėdos miesto metiniame
ikimokyklinių įstaigų logopedų projekte ,,Džiugina ne tik knyga, bet ir šauni biblioteka‘‘ ir pravedė
renginį miesto vaikams ,,Žiemos stebuklo belaukiant‘‘. Dalyvavo tarptautiniame praktiniame

seminare Šiauliuose ,,Kūdikių, vaikų ir suaugusiųjų rijimo, maitinimosi sutrikimai: įvertinimas ir
įveikimas‘‘, organizuotame Lietuvos Logopedų asociacijos.
Vidaus audito koordinavimo (VAK) grupė atliko įstaigos giluminį įsivertinimą, pasirenkant
rodiklį – 3.2.1. Mokytojų ir tėvų veiklos dermė, skatinant vaiko pasiekimus ir juos vertinant. Atliktas
tyrimas - ,,Auklėtojų ir tėvų dermė vertinant vaiko pasiekimus‘‘, kuriuo siekiama išsiaiškinti
pedagogų, tėvų bei įstaigos požiūrį į vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo tendencijas
ikimokykliniame ugdyme bei numatytos šeimos ir įstaigos bendravimo bei bendradarbiavimo
ugdymo procese formos.
Organizuotas personalo profesinis tobulėjimas. 2017 m. Įstaigoje darbuotojams organizuoti
seminarai: ,,Smulkiosios motorikos įgūdžių ir rankų-akių koordinacijos lavinimo įtaka vaiko
raštingumo pradmenų ugdymui‘‘, ,,Vaikų meninis skaitymas ir vertinimo kriterijai‘‘; išvykaseminaras ,,Žemaitijos krašto gamtinis ir kultūrinis paveldas‘‘. Klaipėdos miesto mokyklų vadovų
atestacijos komisija direktoriaus pavaduotojai ugdymui suteikė trečiąją vadybos kvalifikacinę
kategoriją. Pedagogai kvalifikaciją tobulino tikslingai, atsižvelgiant į įstaigos uždavinius ir
prioritetus. 2017 metais pedagogai kėlė kvalifikaciją 75 dieną (494 val.), vadovai 27 dienų (178 val.),
kiti darbuotojai – 2 dienas (10 val.).
Vykdant metodinę veiklą, 3 pedagogai rengė vaizdines-metodines priemones, 5 pedagogai
rengė informacinius lankstinukus bei padalomąją stendinę medžiagą . Pedagogai skleidė patirtį už
įstaigos ribų: 2 pedagogai miesto metodiniuose rodė atviras veiklas, Respublikinėje metodinėje
konferencijoje meninio ugdymo mokytoja skaitė pranešimą ,,Lai skamba dainos Pamary‘‘,
ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų forume pristatyta vaizdinis pranešimas ,,Mokymasis
rūšiuoti atliekas panaudojant teatro lėles‘‘. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų
gerosios patirties sklaidos konferencijoje skaitytas pranešimas ,,Šeimos ir pedagogų
bendradarbiavimas, siekiant sėkmingų vaikų ugdymosi galimybių‘‘. Organizuotas respublikinis vaikų
projektas ,,Seku, seku draugystės pasaką‘‘.
Įgyvendintas antras uždavinys – skatinti įvairiais būdais ir metodais pažinti tautos kultūrą.
Stiprinant vaikų kūrybiškumą, etnokultūrinio pažinimo žingeidumą, tautos kultūros vertybes, kurios
ugdytų kiekvieno vaiko individualių gebėjimų ugdymą, pritaikymą ir pripažinimą. 2017 metais
patvirtinta ,,Neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa‘‘.
Įstaigoje vykdomi ilgalaikiai projektai: etnokultūrinis ,,Bėga metų ratas‘‘, ekologinis ,,Aš
mažasis Klaipėdietis mokausi tausoti gamtą‘‘, kūrybinis teatro ,,Atverkim teatrui duris‘‘. Per metus
buvo organizuota 25 tradicinių ir netradicinių edukacinių renginių, švenčių, pramogų, akcijų: ,,Trys
karaliai‘‘, ,,Aš mama ir tėtis lesyklėlę padarysime‘‘, ,,Vieversio diena‘‘, ,,Šoksim trypsim žiemą
varysim‘‘, ,,Vieversio diena‘‘, ,,Paukštelių sugrįžtuvės‘‘, ,,Žemės diena‘‘, ,,Aš rūšiuoju‘‘, ,,Kaziuko
mugė‘‘, ,,Velykėlė atkeliavo, kiaušinėlių atrideno‘‘, ,,Pyragų diena‘‘, ,,Mandalos iš gamtinės
medžiagos‘‘ ir t.t. Organizuotos vakaronės su tėvais: ,,Papuoškime kiaušinį tautiškais ornamentais‘‘,
,,Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą‘‘, ,,Aš ir tu visi kartu - advento vakaronė‘‘. Įstaigos
galerijose bei kieme eksponuotos kūrybinių darbų parodos.
Lavėjo ir plėtojosi vaikų tautinės kultūros patirtis. Sėkmingai dalyvauta 16 Klaipėdos miesto
renginiuose ir parodose: ,,Mes tavo vaikai‘‘, ,,Sniego ir ledo paslaptys‘‘, ,,Prakartėlės‘‘, ,,Trijų
Karalių palydos su Kake Make‘‘, ,,Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą‘‘, ,,Šarmota
Tėviškėlė‘‘, ,,Šimtaraštė juosta Klaipėda apjuosta‘‘, ,,Mažais žingsneliais po Klaipėdą‘‘, Auginu ir
augu pats‘‘, ,,Pats didžiausias pats gražiausias‘‘, ,,Velykinių kiaušinių raštai‘‘, ,,Kosmologiniai
ženklai‘‘, ,,Giest lakštingalėlė-17‘‘, ,,Žiemos spalvos‘‘, ,,Šimtmečio programavimo valanda‘‘, ,,Dainų
dainelė-17‘‘.
2017 m. įstaigos ugdytiniai dalyvavo 15 respublikiniuose konkursuose bei parodose: ,,Mano
puodelis angelui sargui‘‘ (įvertinimas - 1 vieta), ,,Gaminu lėles‘‘, ,,Ledinė sniego lėlė‘‘, ,,Sniego
karalystė-2017‘‘, ,,Mūsų Lietuvėlėj dailūs aprėdėliai‘‘, ,,Kita forma‘‘, ,,Rudens mandala‘‘,
,,Pasidalinkime šiluma‘‘, ,,Yra tokia šalis...‘‘, ,,Sparnuočių sugrįžtuvės‘‘, ,,Vaidinimų kraitelė-17‘‘,
,,Tramtatulis‘‘, ,,Aplink pasaulį‘‘, ,,Geriausias mano draugas‘‘, ,,Geri darbai‘‘; 6 tarptautiniuose:
,,Atmintis gyva nes liudija‘‘, ,,Mums patinka žemėlapiai‘‘, ,,Smėlio pasakojimai-2017‘‘,
,,Tolerancijos diena‘‘, ,,Nušvieskime kelią žibintais‘‘, ,,Padovanokime šokį mamai-2017‘‘.

Organizuotos pažintinės, edukacinės veiklos visuomeninėse erdvėse: Klaipėdos Prano
Domšaičio galerijoje, Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Etnokultūros centre, Klaipėdos lėlių
teatre, Klaipėdos kultūros fabrike, Pilies muziejuje, Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios
bibliotekos Pelėdžiuko filiale, Botanikos sode, Klaipėdos universitete, Klaipėdos apskrities
vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biure, Malūnų parke, Klaipėdos senamiestyje,
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje ir kt.
Sistemingai vykdytas bendradarbiavimas su miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, Sendvario
progimnazija, Klaipėdos miesto Savivaldybės viešosios bibliotekos ,,Pelėdžiuko‘‘ filialu, tęsiamas
tarptautinis bendradarbiavimas su Norvegijos Sortlands miesto vaikų darželiu.
Įgyvendinant trečią uždavinį – atnaujinti įstaigos materialinę bazę – buvo siekiama
racionaliai ir taupiai panaudoti gautas lėšas iš (SB, MK) modernizuojant, gerinant, ugdymo ir darbo
aplinką.
2017 m. iš savivaldybės lėšų atliktas: 3 grupių sanitarinių patalpų ir virtuvėlių remontas,
pakeista tvora, paklotas naujas asfaltas bei trinkelės.
Vykdant pastato ir patalpų būklės priežiūrą atlikti: salės remontas už 3718, iš jų 1200 €
paramos lėšos; grupėse ir kabinetuose atnaujinti baldai už 3418 €, pakeistos durys už 1578 €.
Grupėse atnaujinta: vaikiška patalynė už 484 €; žaislai už 1459 €; knygos už 300 €; kanceliarinės
prekės už 886 €; vaistinėlės už 80 €; kompiuteriai už 868 €. Lauko aikštelėse įsigytos naujos smėlio
dėžės už 584 €, krepšinio stovas, krepšinio lankas 169 €.
Gerinant aplinkos ir darbo aplinkos sąlygas įsigyta: švaros ir higienos reikmenys 967 €;
ūkinės prekės 2116 €, darbo rūbai 295 €. Virtuvėje atnaujinti buitiniai prietaisai ir įrengimai; įsigyta
daržovių pjaustyklė už 806 €, darbo stalas su plautuve ir lentyna 362 €, elektroninės svarstyklės 155
€, šaldymo dėžė 270 €, kitas smulkus inventorius už 206 €.
Per 2017 m. užtikrinant įstaigos techninį funkcionavimą atlikti organizaciniai dabai:
organizuotas vaikų maitinimas, maitinimo kontrolė; pagerintas interneto ryšys; internetinės svetainės
priežiūra, licencija; atlikti varžų matavimai; gesintuvų užpildymas; vandens mikrobiologinis tyrimas;
smėlio tyrimas; termometrų patikra. Sudaryta sutartis dėl ŠPG atliekų surinkimo ir sutvarkymo.
Užtikrinant bendruomenės narių saugumą, organizuotas darbuotojų sveikatos patikrinimas,
darbuotojų švietimas sveikatos ir saugos klausimais.
2016 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG būtų toks:
Stiprybės

Silpnybės

1. Kvalifikuotas pedagoginis personalas.
2. Sėkmingas bendradarbiavimas su socialiniais
partneriais.
3. Teikiama kvalifikuota logopedo paslauga.
4. Tenkinami vaikų poreikiai, tėvų lūkesčiai.
5.
Įgyvendinami
projektai,
programos
(respublikos, miesto, įstaigos)
Galimybės
1. Geros sąlygos pedagogų profesiniam
tobulėjimui. Nuotolinio mokymosi galimybės.
2. Sudarytos galimybės naudoti struktūrinių
fondų, tėvų, rėmėjų lėšas švietimui.
3. Skleisti darbo patirtį įstaigoje, mieste,
respublikoje

1. Nėra sporto salės.
2. Lauko aikštelės įranga pasenusi, neatitinka
aktyvaus vaikų judėjimo poreikio.
3. Nepatenkinama pastato techninė būklė.
4. Kompiuterinės įrangos stoka.
5. Nepakankamos įstaigos išlaikymui skiriamos
lėšos.
Grėsmės
1. Didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais
skaičius.
2. Didelis tėvų užimtumas.
3. Blogėjanti pastato būklė.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė‘‘ veiklos planas 2018 metams parengtas atsižvelgus į
švietimo būklę, bendruomenės poreikius, metinį įstaigos veiklos tikslą bei uždavinius, apibrėžia
prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.

Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas,
atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius
ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymosi srityje, laiduoti sėkmingą perėjimą iš priešmokyklinio į
pradinį ugdymą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
2018 metų veiklos planas parengtas atsižvelgus į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų
strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo
skyriaus 2018 metų veiklos prioritetus, 2013-2020 m. strateginio plėtros plano koncepciją, Klaipėdos
savivaldybės ilgalaikius 2013-2022 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2018 metų veiklos planą,
Klaipėdos lopšelio-darželio „Kregždutė“ 2016-2018 metų strateginį veiklos planą, 2018 metų išorinio
vertinimo tobulinimosi planą, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė‘‘ ikimokyklinio ugdymo
programą.
2018 metų veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Kregždutė‘‘ administracija,
pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai,
ugdytiniai ir jų tėvai.
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KLAIPĖDOS LOPŠELIO – DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ‘‘ 2018 METŲ VEIKLOS PLANO
PRIORITETAI, TIKSLAS, UŽDAVINIAI

2018 metų prioritetai:
1. Individualios kiekvieno vaiko pažangos stebėjimo efektyvinimas;
2. Įstaigos veiklos kokybės gerinimas, taikant šiuolaikines ugdymo priemones;
3. Įstaigos bendruomeniškumo stiprinimas.
Metinis veiklos tikslas – skatinti bendruomenės narių atsakomybę už nuolatinį tobulėjimą ir
kokybišką ugdymą.
Uždaviniai:
1. Siekti ugdymo proceso ir vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo kokybės.
2. Organizuoti efektyvią įstaigos veiklą siekiant ugdymosi paslaugų kokybės.
3. Stiprinti profesinę pedagogų, tėvų ir bendradarbiaujančių institucijų partnerystę.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ‘‘ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

Priemonės pavadinimas

Atsakingas asmuo Vykdymo
arba vykdytojas
terminas
Parengti įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus
Įstaigos veiklos planas 2018 m. L. Danielevičienė Sausis
patvirtinimas,
2019
m. A. Paldavičienė
Gruodis
numatymas
Pedagogų tarifikacija ir etatų L. Danielevičienė Sausis
sąrašų parengimas
A. Paldavičienė
Rugsėjis
Strateginio plano 2019-2021 m. L. Danielevičienė Rugsėjisrengimas
Darbuotojų
2018
m.
numatymas

Darbo grupė
veiklos vertinimas, L. Danielevičienė
veiklos
užduočių J. Bastakienė

Priešmokyklinio, ikimokyklinio
ugdymo ilgalaikiai turinio planai
Įstaigos 2018-2019 m. m.
renginių planas
Įstaigos 2018-2019 m. m.
ilgalaikių projektų veiklos planai

Atsiskaitymo forma

Įstaigos taryboje

Įstaigos taryboje
Įstaigos taryboje

Gruodis
Darbo taryboje
Iki sausio Darbo taryboje
31

A. Paldavičienė

Rugsėjis

A. Paldavičienė
Ž. Kazlauskienė
A. Paldavičienė
E. Kruvelienė
A. Noreikienė
S. Jakutytė
R. Bodrovienė

Rugsėjis
Rugsėjis

Metodinėje,
Mokytojų taryboje
Metodinėje taryboje
Mokytojų,
Metodinėje taryboje

1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

3.
3.1.
4.
4.1.

4.2.

4.2.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

Mokytojų atestacija
L. Danielevičienė Pagal planą
Vaiko gerovės komisijos planas A. Paldavičienė
Gegužė
2018-2019 m. m.
Civilinė saugos 2018 m. metinis J. Bastakienė
Sausis
planas
Vykdyti pedagoginės veiklos dokumentavimo stebėseną
ikimokyklinio ir priešmokyklinio A. Paldavičienė
Gegužė
ugdymo (si) turinio planavimo
kokybės vertinimas
vaikų ugdymo (si) pasiekimų A. Paldavičienė
Spalis
kokybės vertinimas
Gegužė
mokytojų
profesinės A. Paldavičienė
Gegužė
kompetencijos
pagrindimo
vertinimas
Per metus
neformaliojo ugdymo veiklos A. Paldavičienė
efektyvinimas
Pagal planą
besiatestuojančių
pedagogų A. Paldavičienė
veiklos
stebėjimas
ir
dokumentavimas
Vidaus auditas
VAK grupės veiklos plano A. Paldavičienė
Spalis
rengimas
Tiriamoji analitinė veikla
įstaigos giluminio audito anketų, A. Paldavičienė
Vasarisklausimynų rengimas, rezultatų
Balandis
apibendrinimas
Kovas
tėvų apklausa dėl darželio L. Danielevičienė
poreikio vasaros metu
bendravimo ir bendradarbiavimo A. Paldavičienė
Spalis
galimybės
Vykdyti pedagoginę stebėseną:
,,Judam krutam, kas kaip A. Paldavičienė
Sausis
mokam‘‘
(E. Kruvelienė)
,,Būkim stiprūs‘‘
Vasaris
(N. Minkevičienė)
,,Mus kalbina raidelės‘‘
Vasaris
(S. Jakutytė)

Atestacinė komisija
Mokytojų,
Metodinėje taryboje
Mokytojų taryboje

Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

Mokytojų taryboje

Metodinėje taryboje

Mokytojų taryboje

Metodinėje taryboje

Mokytojų taryboje

Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje

5.4.

,,Dzig, dzig dzig su tėveliais į
Kaziuko mugę‘‘ (Ž. Kazlauskienė)

Kovas

Mokytojų taryboje

5.5.

,,Du gaideliai‘‘
(Ž. Rusienė)
,,Sporto pramoga‘‘
(R. Bodrovienė)
,,Trys spalvos‘‘

Kovas

Mokytojų taryboje

Kovas

Mokytojų taryboje

Kovas

Mokytojų taryboje

Gegužis

Mokytojų taryboje

Gegužė

Mokytojų taryboje

Gegužis

Mokytojų taryboje

5.6.
5.7.

(A.Rupeikienė)

5.8.

,,Aš prie jūros gyvenu‘‘

5.9.

,,Mėtymai ir šuoliukai‘‘
( G. Dovidauskienė)
,,Pavasario žiedai‘‘

(A.Gibaitė)

5.10.

( C. Staniukynienė)

5.11.
5.12.
6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

Garsų įtvirtinimas žodžiuose
Birželis
(E. Novogroskienė)
,,Žaidžiame
teatrą
–
Du
Spalis
gaideliai‘‘ ( A. Noreikienė)
Įgyvendinti programas, dalyvauti projektinėje veikloje:
ilgalaikių
projektų A. Paldavičienė
Per metus
įgyvendinimas
ekologinis
projektas
,,Aš E. Kruvelienė
Per metus
mažasis Klaipėdietis – mokausi
tausoti gamtą‘‘
kūrybinės teatro raiškos ir A. Noreikienė
Per metus
sklaidos projektas ,,Atverkime
teatrui duris‘‘
saugios ir sveikos gyvensenos R. Bodrovienė
Per metus
projektas ,,Noriu augti sveikas ir S. Jakutytė
saugus‘‘
ankstyvojo
amžiaus
vaikų Ž. Rusienė
Per metus
kultūros ir higienos įgūdžių
projektas ,,Švarių rankų takas‘‘
kalbos projektas ,,Vaiko kelias į E. Novogroskienė Per metus
gražias kalbą‘‘
R. Bodrovienė
A. Rupeikienė
etnokultūrinis projektas ,,Bėga E. Kruvelienė
Per metus
S. Jakutytė
metų ratas‘‘

Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje

Mokytojų taryboje
Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje

Ž. Kazlauskienė

7.
7.1.

8.3.

Dalyvavimas miesto, šalies, tarptautiniuose projektuose
tarptautinė programa ,,Zipio S. Jakutytė
Per metus
draugai‘‘
tarptautinis
projektas
,,Be A. Paldavičienė
Per metus
patyčių‘‘
aplinkosauginiame
projekte A. Paldavičienė
Per metus
,,Mes rūšiuojame‘‘
sveikos gyvensenos projektas A. Paldavičienė
Per metus
,,Sveikatiada‘‘
Įstaigos teminės savaitės
,,Aš, mama ir tėtis lesyklėlę E. Kruvelienė
Sausis
padarėme‘‘
Etninė kultūros savaitė ,,Dzig Ž. Kazlauskienė
Vasaris
dzig dzig į Kaziuko mugę‘‘
,,Atverkim teatrui duris‘‘
A. Noreikienė
Kovas

Metodinėje taryboje

8.4.

,,Auksinė kregždė‘‘

A. Noreikienė

Balandis

Metodinėje taryboje

8.5.

,,Noriu augti sveikas ir saugus‘‘

Balandis

Metodinėje taryboje

8.6.

,,Kalbos savaitė‘‘

S. Jakutytė
R. Bodrovienė
E. Novogroskienė

Gegužis

Metodinėje taryboje

8.7.

,,Vasarėlė atėjo linksmybės R. Bodrovienė
prasidėjo‘‘
,,Saugus kelias į darželį‘‘
S. Jakutytė
Darželio gimtadienis
A. Paldavičienė
Ž. Kazlauskienė

Birželis

Metodinėje taryboje

Rugsėjis
Spalis

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

7.2.
7.3.
7.4.
8.
8.1.
8.2.

8.8.
8.9.

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

9.
9.1.
9.2.
9.3.

9.4.

9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.
10.1.

10.2.
10.3.
10.4

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.
10.9.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.

Kalendorinių švenčių organizavimas
,,Trys karaliai‘‘
Visos grupės
,,Šalta žiema šalin eina, jau Ž. Kazlauskienė
pavasaris ateina‘‘
,,Vasario 16 d. šventė‘‘ (skirta Visos grupės
Lietuvos valstybės atkūrimo Ž. Kazlauskienė
šimtmečiui)
Dzig dzig dzig su tėveliais į Visos grupės
Kaziuko mugę
Ž. Kazlauskienė
,,Velykos! Papuoškime medį Visos grupės
margučiais‘‘
Ž. Kazlauskienė
,,Aš surasiu paparčio žiedą‘‘
Visos grupės
mokslo
ir
žinių
dienos Visos grupės
paminėjimas ,,Balionų diena‘‘
Advento vakaronė
Visos grupės

Sausis
Vasaris

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

Vasaris

Metodinėje taryboje

Kovas

Metodinėje taryboje

Balandis

Metodinėje taryboje

Gegužė

Metodinėje taryboje

Rugsėjis

Metodinėje taryboje

Gruodis

Metodinėje taryboje

Dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose
konkursuose, piešinių parodose
Lietuvos vaikų ir moksleivių Ž. Kazlauskienė
televizijos konkursas ,,Dainų
dainelė‘‘
edukacinis-kultūrinis renginys Ž. Kazlauskienė
,,Kicu kicu bė bė bė‘‘

renginiuose, šventėse, akcijose,
Sausis - Metodinėje taryboje
gegužis
Vasaris

Metodinėje taryboje

edukacinis renginys ,,Dovanoju S. Jakutytė
Lietuvai žvaigždutes‘‘
edukacinis renginys ,,Pažinkime Ž. Kazlauskienė
Lietuvą.Nacionalinė ekspedicija‘‘

Kovas

Metodinėje taryboje

Kovas

Metodinėje taryboje

miesto renginys ,,Praeitis augina Ž. Kazlauskienė
ateitį: vedu tave per gimtą
žemę‘‘
skirtas
Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui
bendras projektas su Prano A. Paldavičienė
Domšaičio galerija ,,Šimtmečio
medis‘‘
skirtas
Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui
veiksmo savaitei ,,Be patyčių‘‘
A. Paldavičienė
projektas ,,Klaipėda ir Kaunas- E.Kruvelienė
Lietuvos draugystės kelias‘‘
S. Jakutytė
Vaidinimų kraitelė
A. Noreikienė
Organizuoti edukacines išvykas į:
Prano Domšaičio galerijos A. Paldavičienė
meno pažinimo centrą
Mažosios Lietuvos istorijos A. Paldavičienė
muziejų
Laikrodžių muziejų
A. Paldavičienė
,,Pelėdžiuko‘‘ biblioteką
A. Paldavičienė
Sendvario progimnaziją
A. Paldavičienė
Etnokultūros centrą
A. Paldavičienė
Botanikos sodą
A. Paldavičienė

Kovas

Metodinėje taryboje

Kovasbalandis

Metodinėje taryboje

Kovas
Sausisgegužis
Gegužis

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

Per metus

Metodinėje taryboje

Per metus

Metodinėje taryboje

Per metus
Per metus
Per metus
Per metus
Per metus

Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje
Metodinėje taryboje

Metodinėje taryboje

11.8.

12.
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.

12.10.
12.11.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.

13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
14.
14.1.

Kultūros fabriką

A. Paldavičienė
Organizuoti bendradarbiavimą su šeima
bendri tėvų susirinkimai
L. Danielevičienė
vykdyti
tėvų
apklausą, A. Paldavičienė
išsiaiškinant tėvų lūkesčius dėl Grupių auklėtojos
tėvų ir pedagogų bendradarbiavo
tėvų susirinkimai grupėse
Grupių auklėtojos
teikti
kvalifikuotą
pagalbą
tėvams
tėvų valandėlės, edukaciniai
užsiėmimai grupėse
specialistų paskaitos tėvams

L. Danielevičienė
A. Paldavičienė
A. Paldavičienė

Per metus

Metodinėje taryboje

Pagal
planą
Pagal
planą

Įstaigos taryboje

Pagal
planą
Per metus
Per metus

E. Novorodskienė
Pagal
A. Šunokaitė
planą
informacinės
padalomosios Grupių auklėtojos
Per metus
medžiagos grupių tėvų lentose
laiškai
tėvams
el.
paštu Grupių auklėtojos
Per metus
kregzdutesvaikai@gmail.com
informacijos,
renginių, A. Paldavičienė
Per metus
nuotraukų
talpinimas
internetinėje svetainėje
inicijuoti 2 % pajamų mokesčio L. Danielevičienė
Per metus
surinkimą
Šventinis
renginys
skirtas Darželio
Gegužė
šeimos dienai paminėti
bendruomenė
Inicijuoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
Lopšeliu-darželiu ,,Vėrinėlis‘‘
A. Paldavičienė
Per metus
Lopšeliu-darželiu ,,Radastėlė‘‘
Per metus
A. Paldavičienė
Per
metus
Sendvario progimnazija
A. Paldavičienė
Per metus
Klaipėdos
rajono
Dovilų A. Paldavičienė
lopšeliu-darželiu ,,Kregždutė‘‘
Per metus
Klaipėdos m. Savivaldybės A. Paldavičienė
viešosios
bibliotekos
,,Peledžiuko‘‘ filialu
Per metus
Klaipėdos
Lietuvos
verslo A. Paldavičienė
kolegija
Per metus
Klaipėdos gamtininkų centru A. Paldavičienė
,,Minizoo‘‘
Kvalifikacijos
tobulinimo L. Danielevičienė
Per metus
institucijomis (KPŠKC, KU TSI) A. Paldavičienė
Per metus
Klaipėdos
Marijos
Taikos A. Paldavičienė
Karalienės bažnyčia
Per metus
Norvegijos Sortlando miesto A. Paldavičienė
darželiu
Per metus
Klaipėdos visuomenės sveikatos L. Danielevičienė
centru
Per metus
Klaipėdos miesto pedagogine, L. Danielevičienė
psichologine tarnyba
A. Paldavičienė
Atlikti organizacinius darbus:
užtikrinti
įstaigos
techninį L. Danielevičienė
Nuolat

Metodinėje taryboje

Įstaigos taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Įstaigos taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų,
metodinėje taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje

Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboj
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje
Mokytojų taryboje

Įstaigos taryboje

14.2.
14.3.
14.4.
14.4.
14.5.
12.6.

15.
15.1.

15.2.
15.3.

15.4.
15.5.
16.
16.1.
16.2.
16.3.

funkcionavimą (ryšiai, elektros J. Bastakienė
energija,
vandentiekis,
kanalizacija)
viešieji pirkimai
L. Danielevičienė
J. Bastakienė
ilgalaikio
ir
trumpalaikio J. Bastakienė
materialinio turto remontas
kontroliuojančių
institucijų L. Danielevičienė
nustatytų trukumų šalinimas
J. Bastakienė
organizuoti vaikų maitinimą A. Šunokaitė
įstaigoje
vykdyti
,,Pienas
vaikams‘‘ I. Gaigalienė
programą
,,Vaisių vartojimo ir skatinimo‘‘ I. Gaigalienė
mokyklose ir vaikų ugdymo
įstaigose‘‘
Įsigyti:
vykdyti
grupių
aprūpinimą J. Bastakienė
higienos
bei
sanitarinėmis
priemonėmis
įsigyti
naujų
žaislų
bei J. Bastakienė
metodinių priemonių
A. Paldavičienė
įsigyti įrangos ir inventoriaus: J. Bastakienė
santechnikos, baldų grupėms ir
kt.
įsigyti darbo saugos priemonių
J. Bastakienė
įsigyti statybinių medžiagų J. Bastakienė
einamam remontui
Užtikrinti darbuotojų saugumą:
organizuoti darbuotojų sveikatos A. Šunokaitė
patikrinimą
instruktuoti darbuotojus darbų J. Bastakienė
saugos ir sveikatos klausimais
instruktuoti gaisrinės ir civilinės J. Bastakienė
saugos klausimais

Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Pagal
poreikį
Nuolat

Įstaigos taryboje

Įstaigos taryboje

Nuolat

Įstaigos taryboje

Nuolat

Įstaigos taryboje

Nuolat

Įstaigos taryboje

Per metus

Įstaigos taryboje

Per metus

Įstaigos taryboje

Per metus
Per metus

Įstaigos taryboje
Įstaigos taryboje

Per metus

Įstaigos taryboje

Per metus

Įstaigos taryboje

Per metus

Įstaigos taryboje

Įstaigos taryboje
Įstaigos taryboje

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI
Eil.
Nr.
1.
1.1.

1.2.
1.3.

2.

Priemonės pavadinimas
Įstaigos tarybos posėdžiai
Finansiniai
ištekliai
ir
tikslingas
panaudojimas.
2018 m. veiklos plano aptarimas
Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu

Atsakingas asmuo Vykdymo terminas
arba vykdytojas
jų Įstaigos
tarybos 2018.01
pirmininkas

Įstaigos
tarybos 2018.05
pirmininkas
Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų Įstaigos
tarybos 2018.12
kokybė. 2019-21 m. įstaigos strateginio veiklos pirmininkas
plano pristatymas ir aptarimas
Mokytojų tarybos posėdžiai

2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

2017 metų įstaigos Veiklos plano ataskaita.
2017 metų vaiko gerovės atskaita.
2018 metų įstaigos Veiklos plano pristatymas
Pedagogų savianalizės ir kvalifikacijos kėlimo
per mokslo metus aptarimas.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus
vaikų ugdymosi ir pažangos vertinimo
aptarimas.
2018-2019 mokslo metų ikimokyklinio ugdymo
grupių komplektavimas.
Veiklos gairių 2018-2019 m. m. numatymas ir
aptarimas.
Pedagoginio krūvio paskirstymas, pedagoginio
proceso užtikrinimas vaikų ugdymo grupėse.
Metodinės tarybos posėdžiai
Socialinių
partnerių
2018
metams
bendradarbiavimo planų rengimas, aptarimas.
Metodinių priemonių aprobavimas.
Vaikų pasiekimų ir daromos individualios
pažangos vertinimas, priešmokyklinio ugdymo
rekomendacijų
mokytojams
aptarimas.
Giluminio audito pristatymas.
,,Aš-gamtos draugas‘‘ (E. Kruvelienė)
Ilgalaikių projektų mokslo metams,
grupių metinių planų aptarimas
Gerosios patirties sklaidos įstaigoje, mieste,
šalyje numatymas.
Metodinių priemonių aprobavimas
Administraciniai posėdžiai
Efektyvus finansinių išteklių panaudojimas

L. Danielevičienė

2018.01

L. Danielevičienė

2018.05

L. Danielevičienė

2018.08

A. Paldavičienė

2018.01

A. Paldavičienė

2018.04

A. Paldavičienė

2018.09

A. Paldavičienė

2018.12

Posėdžių
pirmininkas
Planuojamų įstaigos remontų aptarimas. Posėdžių
Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu
pirmininkas
Įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų Posėdžių
atnaujinimas
pirmininkas
Atestacinės komisijos posėdžiai
Dėl Elenos Kruvelienės atestacijos, siekiančios Atestacinės
įsigyti auklėtojo metodininko kvalifikacijos komisijos
kategoriją
pirmininkas
Dėl 2019-2021 m. m. atestacijos programos Atestacinės
rengimo.
komisijos
Dėl posėdžių grafiko 2019 m. tvirtinimo
pirmininkas
Vaiko gerovės komisijos posėdžiai
2018-2019 m. m. vaiko gerovės komisijos Vaiko
gerovės
darbo plano aptarimas
komisijos
pirmininkas

2018.01
2018.04
2018.09

2018.05

2018.11

2018.05

LĖŠŲ ŠALTINIAI
Programai įgyvendinti planuojama 216,6 € savivaldybės biudžeto lėšų, specialiosios
tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti lėšų 100,9 €.
Dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (planuojama surinkti 49,1 €

pajamų už paslaugas) ir paramos lėšų (planuojama gauti 1500 €).
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio dalies
vedėja. Priežiūra vykdys direktorius.
Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar
steigėjo įgaliotai institucijai.

