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VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Įgyvendinant 2020 metų veiklos  planą, buvo siekiama individualios vaiko pažangos, teikiant 

šiuolaikišką, modernų ugdymąsi saugioje ir sveikoje aplinkoje. Šio prioriteto įgyvendinimui iškelti 

du metų veiklos tikslai: teikti šiuolaikišką, kokybišką ugdymą(si), atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

poreikius, didinant lyderystės gebėjimus; kurti modernią, saugią ir sveiką aplinką, lemiančią gerą 

bendruomenės savijautą įstaigoje. Tikslų įgyvendinimui iškelti penki uždaviniai: sudaryti sąlygas 

kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai, telkiant atsakingą, veiklią bendruomenę; 

tobulinti vaikų individualios pažangos stebėjimo sistemą, skatinant bendruomenės narių 

bendradarbiavimą; modernizuoti ugdymo turinį, integruojant STEAM veiklas ir interaktyvias 

technologijas, puoselėjant tradicijas ir etnokultūrinį ugdymą; efektyvinti sveikatos saugojimo ir 

aktyvios gyvensenos įgūdžius naudojant šiuolaikiškus ugdymo(si) metodus, plėtojant bendruomenės 

narių partnerystę; gerinti įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas. Buvo numatytos priemonės 

uždavinių įgyvendinimui.  

2020-09-01 Įstaigoje buvo ugdomi 195 vaikai, suformuotos 3 lopšelio (43 ugdytiniai) (2019 

m. – 2 lopšelio (30 ugdytinių)), 6 ikimokyklinio ugdymo (114 ugdytinių) ir 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupės (38 ugdytiniai). Vienas pedagogas vidutiniškai per metus kvalifikaciją tobulino 11 

dienų (2019 m. – 6), nepedagoginiai darbuotojai – vidutiniškai 3 dienas, atestuoti 2 mokytojai, 

suteikta mokytojo metodininko, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija (2019 m. atestuotas 1 

mokytojas), 4 Įstaigos pedagogai deleguoti vertinti mokytojo, siekiančio įgyti aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją, praktinę veiklą; vadovauta 8 studentų praktikoms, pravesta 16 mokymų Klaipėdos 

universiteto socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto tęstinių studijų centre. Įstaigoje 40 vaikų 

teikta logopedo (1 etatas), 1 vaikui – mokytojo padėjėjo (0,5 etato) pagalba, įgyvendinama ankstyvojo 

vokiečių kalbos mokymo programa „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“, tarptautinė socialinių įgūdžių 

programa „Zipio draugai“ (38 ugdytiniai), pradėta įgyvendinti Kimochis socialinių-emocinių įgūdžių 

ikimokyklinio ugdymo programa. Užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas, per metus įgyvendintos 4  etnokultūrinio bei sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo 

neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 100 % vaikų.  

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, tenkinti vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikiai: 125 ugdytiniai 

lankė neformalaus švietimo būrelius (2019 m. – 83), būrelių veikla prasidėjus karantinui buvo 

sustabdyta; dalyvauta 3 tarptautinėse vaikų kūrybinių darbų parodose („Pavasaris pasaulio vaikų 

akimis“, „Aš ir mano emocijos“, „Ką rudens gėrybės slepia?“), 2 tarptautinėse iniciatyvose („Pasakų 

iššūkis 2020“, „Matau tave“), 46 respublikiniuose renginiuose; organizuotos vaikų ugdymo(si) 

veiklos kitose aplinkose (Klaipėdos universiteto Botanikos sode, Klaipėdos universitete, Klaipėdos 

laikrodžių muziejuje ir kt.); organizuoti ir įgyvendinti 2 edukaciniai projektai Įstaigoje („Smagūs 

pirštukų žaidimai“,  „Augu su knyga“); organizuota 12 išvykų; Įstaigos inicijuotos, organizuotos ir 

vykdytos 3 respublikinės kūrybinės raiškos parodos („Lietuvos paukščiai“, „Karpiniai seka pasaką“, 

„Rieda, plaukia, skrenda“).  

Pedagogai savo darbo patirtimi dalinosi respublikinėse konferencijose: pristatytas pranešimas 

„Socialinis emocinis ugdymas, taikant netradicinius ugdymo metodus, būdus, priemones“, Klaipėdos 

Pedagogų švietimo ir kultūros centrui nuotolinio mokymo edukaciniam bankui pateiktos 2 metodinės 

medžiagos ,,Patarimai tėvams, kaip mokyti ankstyvojo amžiaus vaikus skirti spalvas“ ir 

,,Pasiruošimas Mamytės dienai“, pristatyta metodinė  priemonė respublikiniame konkurse „Šaltinio 

versmė“, respublikiniame renginyje „Metodų mugė „Žaidimų vaivorykštė“ pristatytos 3 priemonės, 

už metodinę priemonę „Emocijų takeliu“ laimėta I vieta, „Mokomės skaičiuoti: kiek zuikių-tiek 



morkų“ laimėta III vieta. Paskelbus šalyje karantiną, kad būtų užtikrinta ugdymo kokybė 17 pedagogų 

tobulino skaitmeninio raštingumo kompetenciją apie internetines mokymosi platformas ir nuotolinį 

ugdymą, išklausyti 8 seminarai. Parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Darbo su Padlet 

programa pradžia“, pravesti 6 mokymai Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogams. Dalyvauta respublikiniame projekte „Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų 

įgyvendinimas“.  

Tenkinant tėvų poreikius ir lūkesčius, organizuoti vienuolikos grupių tėvų susirinkimai, 

sudaryta galimybė tinkamai ir laiku tėvams gauti informaciją apie vaiko ugdymosi procesą, 

pasiekimus (prie informacinės sistemos „Mūsų darželis“ prisijungė 195 ugdytinių tėvai). Siekiant 

kokybiško tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, tėvai buvo įtraukti į vaikų ugdymo procesą, dalyvavo 

vaikų grupių veiklose, renginiuose, konkursuose, kurių dauguma vyko nuotoliniu būdu. 2020 m. 

balandžio mėn. atlikta ugdytinių tėvų anketinė apklausa, siekiant įvertinti nuotolinio ugdymo kokybę, 

tėvų lūkesčius. 83,3 % respondentų teigė, kad nuotolinis ugdymas tenkina vaiko poreikius. Tyrimo 

rezultatai aptarti metodinės tarybos posėdžio metu (2020-05-06 protokolo Nr. V4-4). Įgyvendintos 

priemonės rodo, kad buvo sudarytos sąlygos kiekvieno ugdytinio vidinių galių plėtotei ir saviraiškai, 

telkiant atsakingą, veiklią bendruomenę. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, 2020 m. buvo stiprinamas bendradarbiavimas, asmeninis 

tobulėjimas, kad ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo švietimo ugdymo programos būtų 

suprantamos kaip visuma: 4 pedagogai išklausė seminarą „Mokinių pažangos stebėjimas, vertinimas 

ir fiksavimas“, vienas – „Refleksija, kaip ją panaudoti kokybiškam grįžtamajam ryšiui“; atliktas 

įstaigos vidaus audito anketinis tyrimas apie mokytojų ir tėvų veiklos dermę, skatinant vaiko 

pasiekimus ir juos vertinant. Tyrimo rezultatai apibendrinti ir pateikti įstaigos interneto svetainėje 

http://www.volungele.lt/index.php/veikla/vidaus-auditas, aptarti Įstaigos Mokytojų taryboje (2020-

05-20 protokolo Nr.V3-7), parengtas ir išplatintas lankstinukas ugdytinių tėvams „Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Volungėlė“ vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo atmintinė tėvams“. Veiklos 

kokybės įsivertinimo rezultatai tikslingai panaudojami Įstaigos veiklos tobulinimui. 2020 m. tobulinta 

įstaigoje sukurta vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, laiduojanti vaikų ugdymo(si) 

pažangą. Vertinimas fiksuotas www.musudarzelis.lt sistemoje, kurioje atnaujintas ikimokyklinio 

amžiaus vaikų vertinimas, naujai parengta ir įkelta  priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo lentelė (Mokytojų metodinės tarybos 2020-08-31 protokolas Nr. V4-5). Vaikų 

pasiekimai ir pažanga vertinami 2 kartus per metus, esant poreikiui – 3 kartus per metus. Mokytojų 

taryboje (2020-11-23 protokolo Nr. V3-9) aptarti ugdytinių pasiekimai, kuriuos mokytojai rašė 

bendradarbiaudami su neformaliojo švietimo (etnokultūros ir kūno kultūros), meninio ugdymo 

mokytoja, logopede, ugdytinių tėvais. Jie šiais metais, vykdant nuotolinį ugdymą, labiau įsitraukė į 

vaikų pasiekimų vertinimą. Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu karantino laikotarpiu 

tvarkoje (patvirtintoje 2020-03-17 direktoriaus įsakymu Nr. V-29) numatyta, kad, vykdant nuotolinį 

ugdymą, tėvai siunčia vaikų veiklos grįžtamąjį ryšį. Ugdytinių tėvai buvo įtraukti į vaikų pasiekimų 

vertinimą, vaikų pasiekimus dažniau aptardavo su mokytojomis. Priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimo išvados pateikiamos mokykloms, kartu su pradinių klasių 

mokytojais aptariama buvusių ugdytinių adaptacija, ugdymosi pasiekimai mokykloje. Išanalizavus 

pateiktus rodiklius, galima apibendrinti, kad Įstaigoje tobulinta vaikų individualios pažangos 

stebėjimo sistema, skatinant bendruomenės narių bendradarbiavimą. 

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, taikytas mokymasis žaidžiant, patirtinis, eksperimentinis 

ugdymas, problemų sprendimas integruojant gamtos, matematikos, technologijų, menų, inžinerijos 

dalykus. Kuriant vieningą patyriminį ugdymo(si) modelį STEAM veiklai vykdyti, sudaryta darbo 

grupė, parašytas metinis veiklos planas, aptartas Mokytojų metodinės tarybos posėdyje (2020-02-24 

protokolo Nr.V4-2). Mokytojų metodinės tarybos posėdyje (2020-12-21 protokolo Nr.V4-9) aptartas 

STEAM veiklos plano įgyvendinimas, nustatyta, kad lyginant su 2019 m., kuriais 4 mokytojai 

tobulino kvalifikaciją ir vyko 13 renginių, susijusiu su STEAM veikla, 2020 m. pasiekti reikšmingi 

kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai: patyriminio ugdymo (STEAM) modelio įgyvendinime dalyvavo 

195 ugdytiniai, 100 % mokytojų įsitraukė į patyriminio ugdymo veiklas; 14 pedagogų kėlė savo 

kvalifikaciją, dalyvaudami seminaruose STEAM tematika; Įstaigoje vykdytos 88 veiklos (85 %  

http://www.volungele.lt/index.php/veikla/vidaus-auditas


padaugėjo veiklų, susijusių su patyriminiu ugdymu): įgyvendinta teminė savaitė „Linksmoji laboratorija“, 

„Žaliosios palangės kūrimas grupėse“, STEAM savaitė – inžinerija „Pagauk vėją“, 11 veiklų „STEAM – 

smagioji matematika“, vykdyti 33 renginiai „STEAM muzikos salėje“, 9 tyrinėjimai netradicinėje erdvėje 

„Pojūčių terapijos takas“, 11 pažintinių tiriamųjų veiklų „Bėgančios spalvos“, 2 atradimų veiklos „Kaip 

atsiranda pieno produktai (varškė)?“, 11 renginių-atradimų su vandeniu, 4 inžinerinės veiklos „Didžiosios 

statybos“. Įstaigos pedagogų inicijuotas ir organizuotas respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų inžinerinių kūrybinių dirbtuvių projektas „Skrenda, rieda, plaukia“; dalyvauta 10 

respublikinių renginių; dalintasi darbo patirtimi: tarptautiniame projekte „Žaliosios mokymosi aplinkos 

panaudojimo galimybės, siekiant aktyvaus, patirtinio gamtos pažinimo“, respublikiniame projekte 

„Nuotolinio ugdymo veiklos ir sėkmingas jų įgyvendinimas“,  Europos STEM mokyklų tinklo (STEAM 

School Label) svetainėje pateikti Įstaigoje vykusių 4 STEAM veiklų aprašai, pristatyto ugdymo 

priemonės respublikinėje idėjų mugėje „Linksmoji matematika“ ir laimėta III vieta, Įstaigos Metodinės 

tarybos posėdžio metu (2020-10-19 protokolo Nr. V4-8) mokytojai pasidalino patirtimi, organizuojant 

STEAM veiklas; sudarytos sąlygos patyriminiam ugdymui, įrengta STEAM laboratorija. 2020 m. buvo 

numatyta organizuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinę-praktinę 

konferenciją „STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje – ugdymo realijos“, tačiau dėl 

paskelbto šalyje karantino konferencija neįvyko, nutarta konferenciją organizuoti 2021 m. 

Puoselėjant įstaigos tradicijas, kultūrą, papročius, plečiant vaikų pažinimą apie lietuvių tautos 

regionų savitumą, kultūrą, 3 pedagogai tobulino kvalifikaciją seminare: „Keramikos meno technologijų 

pažinimas be degimo“; sėkmingai organizuotos papildomos ugdomosios neformaliojo švietimo veiklos 

(molio, šiaudo); Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtinių keramikos darbų parodoje-

konkurse „Keramikų pavasaris. Povandeninis pasaulis“ laimėta I vieta; Įstaigoje organizuoti 5 Rėdos rato 

renginiai, vaikų veikla buvo perteikta tėvams nuotoliniu būdu internetinėje sistemoje „Mūsų darželis“; 

kūrybinės darbo grupės organizavo 8 ekologinio ir pilietinio ugdymo projekto renginius; Įstaigoje vykdyti 

24 muzikiniai renginiai, 11 Kalėdinių pramogų vaikams, buvo   sukurti filmukai ir pateikti tėvams 

uždarose grupėse Facebook, Įstaigos internetinėje svetainėje. Apibendrinant galima teigti, kad Įstaigoje 

modernizuotas ugdymo turinys, integruojant STEAM veiklas ir interaktyvias technologijas, puoselėjant 

tradicijas ir etnokultūrinį ugdymą. 

Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį, visa bendruomenė dalyvauja Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo veikloje, įgyvendinama 2019-2024 metų sveikatos stiprinimo programą, įsitraukta į 

Aktyvios mokyklos projektą. Sudaryta darbo grupė sveikatos stiprinimo programai įgyvendinti, parengtas 

Sveikatos stiprinimo 2020 m. veiklos planas, aktyviai dalyvauta 5 respublikiniuose projektuose („Sveikata 

visus metus“, „Lietuvos mažųjų žaidynės 2020 m.“, ,,Futboliukas namuose“, ,,Futboliukas 2020-2021 

m.“, „Gera ir smagu sportuoti su draugu“), 3 respublikiniuose konkursuose („Sveikuolių sveikuoliai“, 

„Judriausias darželis 2020“, ,,Sveikatiados konkursas – ,,Pusryčiai madinga“, kuriame aktyviai dalyvavo 

ugdytinių tėvai (namuose kartu su vaikais gamino kokteilius, įvairius ledus, gamino sveikus patiekalus, 

kepė blynus, virė košes, naudodami pieną ir jo produktus), dalyvauta 2 respublikinėse akcijose („Apibėk 

mokyklą“, „Gelbėkit vaikus“), 2 miesto renginiuose; bendradarbiaujant su Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Linelis“ fizinio aktyvumo skatinimui organizuotas renginys „Išgelbėkime žiemos pasaką“; dalyvauta 2 

sveikatą puoselėjančiuose ir  fizinį aktyvumą skatinančiuose iniciatyvose „Klaipėdos Nykštukų bėgynės 

2020. Pagauk Kalėdas“ ir „Aktyviai, draugiškai, sveikai“, Įstaigoje vykdytas ilgalaikis projektas ,,Kad 

pėdutės būtų sveikos“, organizuotos 4 teminės savaitės („Sveikuolių pusiaužiemis“, „Būk sveika vasara“, 

„Judumo savaitė“, „Judėjimas – sveikatos vitaminas“). Šalyje įvedus karantiną, bendradarbiaujant su 

tėvais nuotoliniu būdu, pateikta medžiaga vaikų veikloms namie vykdyti: „Proto mūšis“, „Valgykite 

košę“, „Sveikas maistas, sveikas vaikas“. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo kompetencijos 

tobulintos 3 seminaruose. Pasidalinta gerosios patirties pavyzdžiais, 4 vykdytų veiklų aprašai paskelbti 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje (www.smlpc.lt). 

2020 m. Įstaigoje užtikrintas higienos normų laikymasis. Valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai 2020-02-18 atlikus patikrinimą, pateikta išvada kad savikontrolės žurnalai pildomi pagal GHPT 

VMI, savikontrolės vidiniai auditai, geriamojo vandens laboratorinė kontrolė, termometrų patikros 

atliekamos laiku. Pažeidimų nenustatyta, neatitikimai pašalinti (viešojo maitinimo įmonės patikrinimo 

aktas Nr. 37VMIP-38). 195 įstaigos vaikai tris kartus per dieną maitinti kokybišku maistu, dalyvauta 

programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“. Atliktas tyrimas „Maitinimo organizavimo kokybė 

lopšelyje-darželyje ir įpročiai namuose“. Tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti Įstaigos vaikams teikiamo 

maitinimo paslaugos kokybę, sužinoti tėvų lūkesčius, pasiūlymus, problemas. 78,7 % respondentų maisto 

http://www.smlpc.lt/


patiekalų kokybę lopšelyje-darželyje vertina gerai arba labai gerai. 98 % respondentų teigiamai vertina 

dalyvavimą ,,Pienas vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimo“ programose. Pritaikytas maitinimas teiktas 

3 vaikams, 100% mokesčio už maitinimą lengvata taikyta 1 vaikui, 18 vaikų – 50%. Ketvirto uždavinio 

įgyvendinimo priemonės sudarė galimybę veiksmingai taikyti vaiko sveikatą, saugumą ir fizinį aktyvumą 

užtikrinančias korekcines, prevencines veiklas, telkti bendruomenę saugios ir sveikatą stiprinančios 

ugdymo(si) aplinkos kūrimui. Apžvelgus rodiklius, darytina išvada, kad efektyviai ugdyti sveikatos 

saugojimo ir aktyvios gyvensenos įgūdžiai, naudojant šiuolaikiškus ugdymo(si) metodus, plėtojant 

bendruomenės narių partnerystę, dalinantis gerąja patirtimi. 

Įgyvendinant penktąjį uždavinį, 2020 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai 

ir taupiai, užtikrinant Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų vykdymą, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Įstaigos paramos ir savivaldybės 

lėšomis atnaujinta vidaus ir lauko aplinka: pakeistas lietaus nuotekų stovas, atlikti keturių laiptinių 

remonto darbai, atnaujinant elektros instaliaciją pagerintas apšvietimas, pakeistos vidaus durys (14 vnt.), 

atliktas „Drevinukų“ grupės rūbinės, virtuvės maisto gaminimo bloko ir maisto sandėlio, įstaigos lauko 

įėjimų ir pastato pamatų bei fasado siūlių, etnokultūrinio (molio) vaikų veiklos kambarėlio remontas, 

atnaujinta patalynė, įsigytos užuolaidos muzikos salei, kilimai vaikų veiklų organizavimui, sporto salėje 

4 lentynos žaislams ir sporto inventoriui, spinta ugdymo priemonėms, 5 keturvietės vaikų rūbų spintelės, 

vaikiška sofa vaikų žaidimų ir poilsio kampeliui. Įrengta STEAM laboratorijos patalpa patyriminio 

ugdymo vaikų veikloms: atliktas patalpos remontas, įsigyta sekcija laboratorinėms priemonėms, ugdymo 

priemonės STEAM veiklai su vaikais laboratorijoje. Lauko aplinkos gerinimui, saugiai ir patraukliai 

vaikų buvimo lauke aplinkai užtikrinti pakeistas smėlis smėliadėžėse ir po žaidimų įrengimais, atlikta 

vaikų žaidimų aikštelių lauko įrengimų patikra, gauta išvada, kad naudojama vaikų žaidimų įranga ir 

danga atitinka LST EN 1176-1,-3,-6:2018 reikalavimus. Kokybiškesniam vaikų ugdomosios veiklos 

organizavimui įsigytos vaikų lavinimo priemonės ir žaislai, atnaujintos informacinės komunikacinės 

technologijos (toliau – IKT): įsigyti 2 kompiuteriai (stacionarus ir nešiojamas), 2 garso kolonėlės, 2 USB 

jungtys, antivirusinė programa. 2020 m., gerinant įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas, 

ugdymo kokybės gerinimui ir saugumo užtikrinimui panaudota 2693,28 Eur paramos lėšų. 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: teikti 

kokybiško ugdymo paslaugas įvairių gebėjimų vaikams, tobulinti pedagogų skaitmeninį raštingumą, IKT 

naudojant ir integruojant į ugdymo procesą; kurti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus 

atliepiančią aplinką. 
 

3. 2020 metų veiklos programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG analizę: 

Stiprybės Silpnybės 

1. Dirba aukštos kompetencijos ir kvalifikacijos 

pedagogai 

1. Nepakankamas IKT panaudojimas ugdymo 

procese 

2. Sveikatos stiprinimo palaikymas 

integruojamas į įvairias vaikų veiklas 

2. Ugdymo motyvacijos palaikymo 

3. Sistemingas įstaigos veiklos įsivertinimas – 

veiksmingas problemų sprendimas 

3. Mokytojų iniciatyva ir gerosios darbo 

patirties sklaida 

4. Tenkinami vaikų pažinimo ir saviraiškos 

poreikiai, tėvų lūkesčiai, integruojant patyriminį 

ugdymą 

4. Tiriamojo, eksperimentinio ugdymo metodo 

taikymas Įstaigos lauko teritorijoje.  

Galimybės Grėsmės 

1. Ugdymo(si) proceso modernizavimas 

diegiant skaitmenines naujoves 

1. Lėšų trūkumas 

2. Tikslingas darbuotojų profesinis tobulėjimas, 

gerosios patirties sklaida 

2. Didėjantis vaikų su specialiais poreikiais 

skaičius 

3. Visapusiškai saugios edukacinės erdvės 

kūrimas Įstaigos kieme 

3. Dažna teisinių aktų kaita 

4. Racionalus ir efektyvus įstaigai skirtų lėšų 

panaudojimas, modernizuojant materialinę bazę 

4. Nenumatyti sunkumai dėl ekstremalios 

situacijos šalyje 

__________________________ 



PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“  

direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-7 

                                                          

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VOLUNGĖLĖ“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2021 m. veiklos tikslai: 

1.1. sudaryti palankias galimybes kiekvienam vaikui ugdytis, tapti aktyvia, sveika, kūrybinga 

ir savarankiška asmenybe; 

1.2. gerinti įstaigos veiklos kokybę, skatinant socialiai aktyvią, solidarią, atsakingą, pažangos 

siekiančią bendruomenę; 

2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2021 m. veiklos uždaviniai ir priemonės jiems 

vykdyti: 

2.1 uždavinys. Teikti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymą(si) įvairių gebėjimų vaikams, taikant 

vaikų individualios pažangos stebėjimo sistemą, gerinant ugdymo motyvacijos palaikymą 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Ugdymo motyvacijos palaikymo būdai, 

metodai, priemonės 

Mokytojai  Kovas Mokytojų 

taryboje 

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų, pažangos 

aptarimas 

Mokytojai Gegužė Mokytojų 

taryboje 

3. Rekomendacijų pradinių klasių 

mokytojui dėl priešmokyklinio amžiaus 

vaiko brandos mokyklai rengimas 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

specialistai 

Gegužė Mokytojų 

taryboje 

4. Rekomendacijų pradinių klasių 

mokytojui dėl priešmokyklinio amžiaus 

vaiko brandos mokyklai rengimas 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojai, 

specialistai 

Gegužė Mokytojų 

taryboje 

5. Ikimokyklinio amžiaus vaiko pasiekimų, 

pažangos refleksija dalyvaujant grupės 

auklėtojams, specialistams, vaiko tėvams 

Mokytojai, 

specialistai, 

tėvai  

Spalis, 

gegužė 

 

Mokytojų 

taryboje 

6. Ugdymo motyvacijos palaikymo vaiko 

gebėjimams  ugdyti (is) aptarimas 

Mokytojai Lapkritis Mokytojų 

taryboje 

7. Vaiko pasiekimų aplanko formavimas 

dalyvaujant grupės auklėtojams, 

specialistams, vaiko tėvams 

Mokytojai Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

8. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaiko pasiekimų, pažangos 

vertinimo duomenų kaupimas 

informacinėje sistemoje „Mūsų darželis“ 

Mokytojai, 

specialistai 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

9. Įstaigos projektų įgyvendinimas 

9.1. „Šiaudinukų“ grupės projektas 

„Spalvotas, sveikas skanėstas iš daržovių 

ir vaisių“ 

V. Nausėdienė, 

V. Pužaitė 

Sausis  Metodinėje 

taryboje 

9.2. „Aitvariukų“ grupės projektas  „Su mama 

ir tėčiu pasaką kuriu“. 

V.Bumblauskienė Vasaris- 

balandis 

Metodinėje 

taryboje 



9.3. Respublikinis projektas-fotonuotraukų 

paroda „Pavasaris beldžiasi į žemę“ 

E,Jocienė, 

E.Liutinskienė 

A. Rumšienė 

Kovas Mokytojų 

taryboje 

9.4. Ekologinis projektas ,,Mažos ir didelės 

gamtos paslaptys“ 

E,Jocienė, 

E.Liutinskienė 

 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

9.5.  Miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

spec. pedagogų ir logopedų projektas 

„Čia meiliais žodeliais takai pabarstyti“ 

I.Tautavičienė Per metus   Metodinėje 

taryboje. 

9.6. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 

projektas „Kuriame kitaip“ 

A.Rumšienė, 

A.Vitkalova, 

E.Liutinskienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

9.7. „Drevinukų“ grupės projektas ,,Kuriu 

pasaką – aš, mama ir tėtis“ 

V. Gedminienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

10. Įstaigos teminės savaitės, akcijos 

10.1. Teminė savaitė „Mano kūrybos pasakėlė“ I. Gaidienė, Balandis Metodinėje 

taryboje 

10.2. Veiksmo savaitė „Be patyčių“ I.Gaidienė, 

I. Tautavičienė, 

R. Karčikienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

 

10.3. Teminė savaitė „Mano kūrybos pasakėlė“ I. Gaidienė, Balandis Metodinėje 

taryboje 

10.4. Respublikinė akcija „Šoku aš, šok ir tu“ 

 

V.Bumblauskienė 

D. Graželienė, 

R. Budinavičienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

10.5. Teminė savaitė „Tabalai vabalai“ O. Brazauskaitė  Gegužė  Metodinėje 

taryboj 

10.6. Kūrybinės dirbtuvės darželio kieme 

„Kūryba iš rudens gėrybių“ 

E,Jocienė, 

A.Rumšienė, 

V.Kuršaitienė,  

E. Liutinskienė 

Rugsėjis  Metodinėje 

taryboj 

10.7. Teminė  savaitė  vaikų gynimo dienai 

,,Būk sveika vasara“ 

L. Grižienė Birželis 

 

Metodinėje 

taryboje 

10.8. Teminę savaitę „Matau, klausau, girdžiu“ I.Tautavičienė Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

10.9. Saugumo savaitė ,,Apsaugok save kelyje-

užsidėk atšvaitą“ 

V.Simonaitienė Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

10.10. Piešinių paroda įstaigoje ,,Grupės rudens 

gėrybių piešinys‘‘. 

V.Gedminienė Spalis 

 

Metodinėje 

taryboje 

11. Dalyvavimas miesto, respublikos ir tarptautinėje švietimo veikloje 

11.1. Tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ I. Gaidienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

 

11.2. Tarptautinis projektas „Vokiečių kalba su 

kiškiu Hansu priešmokyklinėse grupėse“ 

I. Gaidienė, 

V. Simonaitienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

11.3. Socialinių ir emocinių kompetencijų 

programa „Kimochi“ 

 

V.Bumblauskienė 

L. Grižienė 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 



12. Edukacinės pažintinės veiklos 

12.1 Klaipėdos m. ikimokyklinio  ugdymo 

įstaigų auklėtinių keramikos darbų 

parodoje-konkurse ,,Keramikų 

pavasaris‘‘ (Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centras) 

E. Jocienė,  

V. Kuršaitienė, 

R. Karčikienė 

 

 

Balandis 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

 

12.2. Edukacinė veikla Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje ,,Velykiniai papročiai 

ir tradicijos“ 

I. Gaidienė Balandis Mokytojų 

taryboje 

12.3. Apskrities policijos konkursas ,,2021 

metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo 

įstaiga’’ 

D. Graželienė 

 

Balandis 

 

Metodinėje 

taryboje 

12.4. Nuotraukų parodą ,,Linksmasis 

futboliukas“ 

D.Graželienė 

 

Gegužė Mokytojų 

taryboje 

12.5. Susitikimai su pradinių klasių mokytojais 

,,Pasirengimas mokyklai“ 

 

I. Gaidienė 

V. Nausėdienė 

V. Gedminienė 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

 

12.6. Dalyvavimas miesto muzikiniuose 

projektuose, renginiuose 

R. Budinavičienė 

 

Pagal 

veiklos 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

 

13. Edukacinės išvykos 

13.1. Klaipėdos miesto istorinės vietos  I. Gaidienė 

 

Vasaris 

Kovas 

Metodinėje 

taryboje 

13.2. Klaipėdos laikrodžių muziejus L. Grižienė Kovas Metodinėje 

taryboje 

13.3. KU botanikos sodas 

 

V. Gedminienė 

 

Balandis 

 

Metodinėje 

taryboje 

13.4. Ventės Ragas ,,Paukščių žiedavimas“ E. Jocienė Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

13.5. KU botanikos sodas V. Gedminienė Spalis Metodinėje 

taryboje 

13.6. P. Domšaičio galerijos Meno pažinimo 

centras 

V. Nausėdienė Pagal 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

13.7. I. Kanto viešoji biblioteka biblioteka, 

knygynas ,,Pegasas“ 

I. Gaidienė Pagal 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

14. Tiriamoji analitinė veikla, tobulinant vaikų ugdymo motyvacijos palaikymą 

14.1. Ugdymo motyvacijos palaikymo  kokybė R. Česnelienė, 

 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

14.2. Įstaigos vidaus audito anketų, klausimynų 

rengimas, rezultatų apibendrinimas 

R. Budinavičienė Per metus  

15. Pedagogų veiklos stebėsena, individualių kiekvieno vaiko prigimtinių galių ir gebėjimų 

atskleidimas 

15.1. Edukacinės aplinkos kūrimas vaikų 

patyriminės veiklos plėtotei (tyrinėjimui, 

eksperimentavimui, atradimams)  

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Vasaris, 

Balandis, 

rugsėjis 

Metodinėje 

taryboje 

15.2. Vaiko pasiekimų (pažangos) vertinimo 

rezultatų tikslingas panaudojimas 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Vasaris, 

gegužė 

spalis 

Metodinėje 

taryboje 



15.3.  IKT taikymas ugdomojoje ir kasdieninėje 

vaikų veikloje 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Gegužė, 

lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

15.4. Judrūs žaidimai geros vaiko sveikatos 

garantas 

I. Gaidienė, 

R. Česnelienė 

Kovas 

Lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

15.5. Ugdymo proceso planavimo kokybė R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Per metus  Mokytojų 

taryboje 

15.6. Ugdymo motyvacijos palaikymo  būdai, 

metodai, priemonės 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

15.7. Kūrybiškumą skatinančių metodų 

taikymas meninėje veikloje 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

15.8. Vaiko kultūros atspindys grupės aplinkoje I. Gaidienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

15.9. Pedagogų veiklos įsivertinimas 

 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

16. Bendradarbiavimas su šeima 

16.1. 

 

Šeimos informavimo apie vaiko ugdymą, 

jo daromą pažangą procedūrų kokybė 

R. Česnelienė Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

16.2. Fizinės ir psichinės vaikų  sveikatos 

stiprinimas šeimoje ir įstaigoje 

R. Česneleinė Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

16.3. Padėkime vaikui sėkmingai pasirengti 

mokyklai 

R. Česnelienė Pagal 

planą 

Metodinėje 

taryboje 

16.4. 

 

Tauškučių grupės teminė  savaitė 

„Papuoškime tauškučių Kalėdų eglutę“  

V. Zabielienė Gruodis Metodinėje 

taryboje 

16.5. „Drevinukų“ grupės projektas ,,Kuriu 

pasaką – aš, mama ir tėtis“ 

V. Gedminienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

17. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

17.1. 

 

 

Klaipėdos m. progimnazijomis 

 (Prano Mašioto, ,,Versmės“, ,,Smeltės“, 

„Vyturio“) 

R. Česnelienė,  

I. Gaidienė 

 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

17.2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigomis 

(Klaipėdos lopšeliai-darželiai: ,,Puriena“, 

,,Ąžuoliukas“, ,,Pagrandukas“, 

,,Papartėlis“, ,,Linelis“, ,,Vyturėlis“, 

„Versmė“)  

R. Česnelienė 

I. Gaidienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

17.3. Klaipėdos keramikos studija „Žiezdrė“ I. Gaidienė 

V. Kuršaitienė 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

17.4. Klaipėdos m. I. Kanto viešąja biblioteka I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

18. Dalyvavimas miesto ir respublikiniuose renginiuose 

18.1. Renginys ,,Vaikystė pasakų taku“ kovo 

11-osios Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

R. Budinavičienė Kovas 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

18.2. Miesto renginys „Kas geriau galėtu 

būti...“ tarptautinei vaikų ginimo dienai 

paminėti 

R. Budinavičienė Birželis Metodinėje 

taryboje 

18.3. 

 

„Muzikuojantys Klaipėdos darželiai“ R. Budinavičienė Lapkritis Metodinėje 

taryboje 



18.4. 

 

 

Respublikinis renginys ,,Metai su muzikos 

garsais“  

R. Budinavičienė Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

18.5. Miesto spec. pedagogų, logopedų 

projektas „Čia meiliais žodeliais takai 

pabarstyti“ 

I. Tautavičienė Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

18.6. Piešinių parodos, akcijos, konkursai Mokytojai Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

18.7. Etnokultūros centro, moksleivių 

saviraiškos centro, I. Kanto bibliotekos,  

P. Domšaičio galerijos  organizuojami 

renginiai 

Mokytojai Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

18.8. Mažosios Lietuvos, Pilies, laikrodžių 

muziejaus edukacinės valandėlės 

Mokytojai Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

19. Pedagoginės patirties sklaida, stiprinant įstaigos narių bendruomeniškumą ir pilietiškumą 

 

19.1. 

Pranešimas ,, Vaiko elgesio kultūra – ir  

kas  ją kuria?“ 

D. Ginkienė Sausis 

 

Metodinėje 

taryboje 

19.2. Pranešimas  „Nuotolinis ugdymas“ V. Nausėdienė Vasaris  Metodinėje 

taryboje 

19.3. Pranešimas  „Spec. poreikių turintys 

vaikai“ 

V. Pužaitė Kovas Metodinėje 

taryboje 

19.4. 

 

 

 

KPŠKC metodinio būrelio dieną. 

Pranešimas „Mažųjų matematika iki 5 

taikant netradicines ugdymo priemones“ 

V. Zabielienė Kovas  Metodinėje 

taryboje, 

KMPŠKC 

19.5. Vaiko ugdymo motyvacijos palaikymo 

būdai, metodai  ir veiklos planavimo 

sėkminga sąveika 

O. Brazauskaitė Balandis 

 

Mokytojų 

taryboje 

 

19.6. KPŠKC metodinio būrelio dieną. 

Pranešimas „Darbas su interaktyviomis 

lentomis priešmokyklinio ugdymo 

grupėje“  

V. Nausėdienė,  

V. Pužaitė,  

V. Gedminienė 

Balandis KMPŠKC 

19.7. Pranešimas „Emocinio intelekto 

lavinimas“ 

V.Bumblauskienė Balandis Metodinėje 

taryboje 

19.8.  Pranešimas „Gerumo ir empatijos 

ugdymas ikimokykliniame amžiuj“ 

K. Bogušaitė  Rugsėjis Mokytojų 

taryboje 

19.9. Pranešimas: ,,Grupėje vykdomo projekto: 

,,Seku seku pasaką...‘‘ sklaida skaidrių 

pateiktyje‘‘. 

V. Gedminienė Spalis  Mokytojų 

taryboje 

19.10. Pranešimas „Idėjos vaikų saviraiškai ir 

kūrybai“ 

J. Mažonienė Lapkritis Mokytojų 

taryboje 

19.11. Pranešimas įstaigoje „2 – 3 m. 

smulkiosios motorikos lavinimas arba 

žaidimai be žaislų“ 

A. Rumšienė Lapkritis Mokytojų 

taryboje 

 

 



2.2 uždavinys. Puoselėti tradicijas, pilietiškumą ir etnokultūrinį ugdymą, skatinant 

bendruomeniškumą 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Neformaliojo vaikų švietimo 

(etnokultūrinio ugdymo) programų 

įgyvendinimas 

pedagoginiai 

darbuotojai 

Per metus Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

2. Neformaliojo vaikų švietimo 

(etnokultūrinio ugdymo) metiniai 

veiklos planai  

Etnokultūrinio 

ugdymo mokytojos 

Iki rugsėjo 15 

d. 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

3. Įstaigos tradicinių renginių  organizavimas  

3.1. Atsisveikinimas su eglute Grupių mokytojai Sausis Metodinėje 

taryboje 

3.2. „Pusiaužiemis“ Grupių mokytojai Sausis  

3.3. „Tau, mano mamyte“ Grupių mokytojai Gegužė Metodinėje 

taryboje 

3.4. Šeimų šventės ,,Aš ir mano šeima“ 

 

Grupių mokytojai Gegužė Metodinėje 

taryboje 

3.5. Vyresniųjų palydos ,,Liks sveik, 

darželi“ 

Grupių mokytojai Gegužė Metodinėje 

taryboje 

3.6. „1-oji rugsėjo pro vartus atėjo“   Grupių mokytojai Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

3.7. Rudens vakarojimai Grupių mokytojai Spalis Metodinėje 

taryboje 

3.8. Kalėdų šerkšnotosios šventės 

 

Grupių mokytojai Gruodis Metodinėje 

taryboje 

4. Įstaigos pilietinių  projektų, teminių savaičių, akcijų organizavimas ir įgyvendinimas 

4.1. Teminė savaitė „Aš myliu Lietuvą“ J. Mažonienė Vasaris Metodinėje 

taryboj 

4.2. Respublikinis projektas „Močiutės 

linksmieji žodeliai“ 

R. Budinavičienė Vasaris, 

kovas 

Metodinėje 

taryboj 

4.3. Akcijos „Gintaro kelias“  V. Nausėdienė Kovas Metodinėje 

taryboje 

4.4. Tolerancijos diena R. Nikolajeva Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

4.5. Pilietiškumo projektas ,,Mes gintaro 

krašto piliečiai“ 

V. Zabelienė 

D. Ginkienė, 

V. Nausėdienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

5. Etnokultūrinių Rėdos rato renginių  organizavimas 

5.1. Mūsų blynai patys skaniausi, o 

muzika garsiausia - Užgavėnės 

Grupių mokytojai Vasaris Metodinėje 

taryboje 

5.2. Kas ant margučio išrašyta-mažosios 

Velykėlės 

Grupių mokytojai Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.3. Respublikinis foto nuotraukų 

projektas „Kas ant margučio 

išrašyta“  

V. Kuršaitienė 

R. Karčikienė 

Balandis Mokytojų 

taryboje 



5.4. Vasarvidžio šventė – Rasos (Joninės) Grupių mokytojai Birželis Metodinėje 

taryboje 

5.5. Sėmenė kieme – laikas rugiui į 

žemelę 

Grupių mokytojai Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

5.6.  Šv. Martyno diena, eisena su 

žibintais 

Grupių mokytojai Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

5.7. Adventiniai vakarojimai ,,Tylusis 

adventas“ 

Grupių mokytojai Gruodis Metodinėje 

taryboje 

6. Edukacinės, pažintinės veiklos 

6.1. Klaipėdos m. ikimokyklinio  ugdymo 

įstaigų auklėtinių keramikos darbų 

parodoje-konkurse ,,Keramikų 

pavasaris‘‘ (Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centras) 

E. Jocienė,  

V. Kuršaitienė, 

R. Karčikienė 

Balandis 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

 

6.2. Edukacinė veikla Mažosios Lietuvos 

istorijos muziejuje ,,Velykiniai 

papročiai ir tradicijos“ 

I. Gaidienė Balandis Mokytojų 

taryboje 

 

2.3 uždavinys. Tobulinti STEAM patyriminio ugdymo(si) modelį, gilinant pedagogų 

skaitmeninę kompetenciją. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Patyriminio ugdymo modelio 

integravimas į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas 

R. Česnelienė Per metus Mokytojų 

taryboje 

2. Įsivertinti Įstaigos pasirengimą 

„STEAM School Label“ ženklui 

gauti ir įsitraukti į STEAM ugdymą 

vykdančių mokyklų tinklą 

R. Česnelienė Sausis Mokytojų 

taryboje 

3. STEAM ugdymo 2021 metų veiklos 

plano pristatymas 

I. Gaidienė Sausis Metodinėje 

taryboje 

4. Atvira veikla „Darbas su 

interaktyviomis lentomis 

priešmokyklinio ugdymo grupėje“  

R. Česnelienė, 

V. Gedminienė, 

V. Nausėdienė, 

V. Pužauskaitė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

 

5. Mokyklos skaitmeninės 

kompetencijos įsivertinimas 

naudojant internetinę priemonę 

SELFIE 

R. Česnelienė,  

I. Gaidienė 

Kovas  Metodinėje 

taryboje 

 

6. Organizuoti atviras veiklas I. Gaidienė  Per metus Metodinėje 

taryboje 

7. Įstaigos projektų įgyvendinimas  

7.1. Respublikinis  projektas „Daryk 

kaip gali, naudok ką turi“ 

R. Budinavičienė, 

D. Graželienė 

Sausis, 

vasaris 

Metodinėje 

taryboje 

7.2. Respublikinis projektas „Kuriame 

kitaip“ 

A. Rumšienė Vasaris, 

kovas 

Mokytojų 

taryboje 

7.3. 

 

Įstaigos projektas „Orų įvairovė“ V. Pužaitė 

V. Nausėdienė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 



7.4. Respublikinis metodinių priemonių 

kūrimo projektas „Išmaniosios 

bitutės BEE- BOT takelis“ 

I. Gaidienė 

V. Bumblauskienė 

Liepa 

Rugpjūtis 

Metodinėje 

taryboje 

7.5. Respublikinis projektas „Piešiu 

kitaip“ 

V. Bumblauskienė Spalis Mokytojų 

taryboje 

7.6. Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymo 

projektas „Kuriame kitaip“ 

A. Rumšienė, 

A. Vitkalova, 

E. Liutinskienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

7.7. Projektas „Patyriminio ugdymo 

galimybės ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kūno kultūroje“ 

D. Graželienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

8. Įstaigos teminės savaitės  

8.1. STEAM teminė savaitė „Vitaminų 

skanėstas iš daržovių ir vaisių“ 

 E, Jocienė, 

A. Rumšienė, 

Sausis Mokytojų 

taryboje 

8.2. STEAM  savaitė „Metų laikų 

kelionė“ 

K. Bogušaitė Sausis Metodinėje 

taryboje 

8.3. Kūrybinės dirbtuvės darželio kieme 

„Kūryba iš rudens gėrybių“ 

E, Jocienė, 

A. Rumšienė, 

V. Kuršaitienė,  

E. Liutinskienė 

Rugsėjis  Metodinėje 

taryboj 

8.4. Žiemos, pavasario, rudens STEAM  

savaitės įstaigos muzikos salėje 

R. Budinavičienė Sausis, 

balandis, 

spalis 

Metodinėje 

taryboje 

9. Įstaigos patyriminė  ugdomoji veikla 

9.1. Eksperimentų diena „Atradimai iš 

sniego“ 

Mokytojos Sausis Metodinėje 

taryboje 

9.2. Eksperimentų diena „Naminis 

sniegas besniegei žiemai“ 

Mokytojos Sausis  Metodinėje 

taryboje 

9.3. Žiemos STEAM savaitė įstaigos 

muzikos salėje „Muzikos 

instrumentų paradas“ 

R. Budinavičienė Vasaris Metodinėje 

taryboje 

9.4. Inžinerinių tyrinėjimų ir kūrybos 

savaitė „Popieriaus stebuklai“ 

Mokytojos Vasaris Metodinėje 

taryboje 

9.5. Eksperimentų diena „Geltona. 

Žalia. Raudona“  

Mokytojos Vasaris Metodinėje 

taryboje 

9.6. Žaliosios palangės kūrimas grupėse 

„Stebiu, auginu, prižiūriu“ 

Ekologinio 

projekto darbo 

grupė 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

9.7. STEAM inžinierinė veikla –  

magneto galia 

Mokytojos  Kovas Metodinėje 

taryboje 

9.8. Programavimo pradmenys su Bee-

bot edukacine bitute 

V. Nausėdienė,   

V. Pužaitė, 

V. Gedminienė,  
V. Bumblauskienė 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

9.9. Eksperimentinė tiriamoji veikla 

lauke „Ieškau pavasario“ 

Mokytojos Balandis Metodinėje 

taryboje 

9.10. Eksperimentinė tiriamoji veikla 

„Vasaros atradimai“ 

Mokytojos Birželis 

Liepa 

Rugpjūtis 

Metodinėje 

taryboje 



9.11. Tyrinėjimų veiklos netradicinėje 

erdvėje lauke „Pojūčių terapijos 

takas“ 

Mokytojos Birželis 

Liepa 

Rugpjūtis 

Metodinėje 

taryboje 

9.12. Pažintinės-tiriamosios veiklos 

savaitė „Raudonšonis obuolys“ 

Mokytojos Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

9.13. STEAM veiklos, siekiant 

matematinio mąstymo gerinimo 

„Matematika ir ruduo“ 

Mokytojos Spalis Metodinėje 

taryboje 

9.14. Atradimų mėnuo „Šviesos ir tamsos 

žaidimai“ 

Mokytojos Lapkritis  Metodinėje 

taryboje 

9.15. STEAM ir pasaka. „Mano draugas 

pasakos veikėjas“ 

Mokytojos Gruodis Metodinėje 

taryboje 

10. Dalyvavimas miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose 

10.1. Dalyvavimas miesto, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

STEAM veiklos  projektuose, 

konkursuose, parodose, renginiuose 

Pedagoginis 

personalas 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

 

11. Edukacinės išvykos 

11.1 Pažintinės, patyriminės edukacinės 

veiklos  

I. Gaidienė 

 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12. Pedagoginės patirties sklaida, stiprinant įstaigos narių bendruomeniškumą ir pilietiškumą 

12.1. Pranešimas „STEAM veikla 

lopšelio grupėje“ 

E. Liutinskienė Gegužė Mokytojų 

taryboje 

12.2. Ikimokyklinių ir priešmokyklinių 

ugdymo pedagogų metodinė-

praktinė konferencija „STEAM 

ikimokykliniame  ir 

priešmokykliniame amžiuje – 

ugdymo realijos ir perspektyvos“ 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

 

Gegužė Mokytojų 

taryboje 

13. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

13.1 Klaipėdos „Versmės“ progimnazija 

dėl STEAM veiklos naudos 

brandumo mokyklai gebėjimų 

ugdymui 

I. Gaidienė 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

13.2. Nacionalinė švietimo agentūros 

ugdymo turinio departamento 

Ugdymo turinio rengimo skyriaus 

metodininke Ona Vaščenkiene dėl 

prisijungti prie STEAM mokyklų 

tinklo 

R. Česnelienė 

 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

 

2.4 uždavinys. Stiprinti ugdytinių sveikatą ir fizinį aktyvumą, naudojant šiuolaikiškus 

ugdymo(si) metodus ir plėtojant partnerystę 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Sveikatos stiprinimas  



1.1. „Sveikatos stiprinimas mokyklose 

COVID-19 – pandemijos metu. 

Nuotolinio mokymo iššūkiai“ 

I. Gaidienė, 

J. Trijonienė 

Sausis Mokytojų 

taryboje 

1.2. Žiemos sporto šventė ,,Išgelbėkime 

Senį Besmegenį“ 

D. Graželienė Vasaris Mokytojų 

taryboje 

1.3. „Vakcinacija – geriausias būdas 

įveikti epidemijas ir pandemijas“ 

I. Gaidienė, 

J. Trijonienė 

Balandis Mokytojų 

taryboje 

1.4. Švaros savaitę ,,Mes - už švarą“ D. Graželienė Gegužė Mokytojų 

taryboje 

1.5. Sveikatos stiprinimo 2021-2022 m. 

plano pristatymas  

I. Gaidienė Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

1.6. Sveikatingumo pramoga vaikams ir 

jų šeimoms ,,Sportuoju aš, sportuoji 

tu, sportuojame visi kartu“ 

D. Graželienė, 

V. Zabielienė, 

D. Ginkienė 

Rugsėjis 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

 

1.7. „Sveikatinimas ne tik mokykla, bet ir 

šeima“ 

I.Gaidienė, 

J. Trijonienė 

Rugsėjis Mokytojų 

taryboje 

1.8. Lietuvių liaudies žaidimai kūno 

kultūros užsiėminuose. ,,Piemenėlių 

žaidimai“ 

D. Graželienė Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

1.9. „Bendri sveikatingumo projektai 

partneriams atveria duris į naujų 

galimybių pasaulį“ 

I. Gaidienė, 

J. Trijonienė 

Lapkritis Mokytojų 

taryboje 

1.10. „Geroji patirtis  įvairiomis temomis“ I. Trijonienė, 

D. Graželienė 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

1.11. ,,Žiedynėlio“ grupės  projektas  

„Augu sveikas ir stiprus“   

D. Ginkienė, 

R. Nikolajeva 

Per metus  Metodinėje 

taryboje 

1.12. Miesto projektas ,,Susipažinkime su 

sporto šakomis’’ 

I. Gaidienė, 

D. Graželienė 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

1.13. Įstaigos projektas rojektas ,,Kad 

pėdutės būtų sveikos’’ 

D. Graželienė 

 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

2. Aktyvi mokykla 

2.1. Fizinio aktyvumo mokyklos  „Aktyvi 

mokykla“ 2021 m. veiklos plano 

pristatymas 

D. Graželienė 

V. Zabielienė 

sausis Mokytojų 

taryboje 

2.2. „Vaikų fizinis aktyvumas karantino 

metu aktyvioje mokykloje“ 

I. Gaidienė 

I. Trijonienė 

Sausis  

Gegužė 

Mokytojų 

taryboje 

2.3. „Aktyviame kūne – aktyvus protas. 

Kaip fiziniam aktyvumui padeda 

informacinės technologijos“ 

I. Gaidienė 

I. Trijonienė 

Birželis 

Gruodis 

Mokytojų 

taryboje 

2.4. „Europos judumo savaitė“ D. Graželienė 

 

Rugsėjis 

 

Metodinėje 

taryboje 

2.5. Solidarumo bėgimas ,,Gelbėkime 

vaikus’’ 

D. Graželienė 

 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

3. Dalyvavimas miesto ir respublikiniuose renginiuose 

3.1. Respublikinis projektas „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2021“ 

D. Graželienė Per metus 

 

Metodinėje 

taryboje 

3.2. Respublikinis projektas  „Sveikuolių 

sveikuoliai 2021“ 

D. Graželienė 

 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

3.3. Respublikinis projektas 

„Sveikatiada“ 

D. Graželienė 

 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 



3.4. Respublikinis projektas  

,,Futboliukas“ 

D. Graželienė 

 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

3.5. Lietuvos teniso sąjungos projektas D. Graželienė Per metus Mokytojų 

taryboje 

3.6. Sveikatos ir sporto šventė prie jūros 

,,Draugystės krantas“  

D. Graželienė Gegužė Metodinėje 

taryboje 

3.7. ,,Judrusis uostas’’ D. Graželienė Per metus 

 

Mokytojų 

taryboje 

4. Pedagoginės patirties sklaida, stiprinant įstaigos narių bendruomeniškumą ir pilietiškumą 

4.1. Pranešimas ,,Kaip valdyti stresą, kad 

jis neužvaldytų jus?“ 

D. Ginkienė 

 

Sausis 

 

Mokytojų 

taryboje 

4.2. Pranešimas įstaigoje „2 – 3 m. 

smulkiosios motorikos lavinimas arba 

žaidimai be žaislų“ 

A. Rumšienė Rugsėjis 

 

 

Mokytojų 

taryboje 

5. Žalingų įpročių prevencija  

5.1 Edukacinės valandėlės vaikams: 

,,Atsargiai elkis su vaistais“, ,,Kaip 

nepakenkti sau“, ,,Ką daryti, kad 

būtum sveikas?“ 

Grupių mokytojai Pagal grupių 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

5.2. Aktyvios veiklos: „Saugu ar 

pavojinga“ kūrybinių darbų paroda 

,,Vitaminai, iš kur jie?“   

Grupių mokytojai Pagal grupių 

planus 

Metodinėje 

taryboje 

6. Vaikų sveikatos priežiūra 

6.1. Mokinių sveikatos priežiūros veiklos 

planas 2021 metams 

J. Trijonienė Per metus Įstaigos 

taryboje, 

Direkciniame 

posėdyje 

6.2. Maitinimo organizavimas kokybė  R. Česnelienė, 

J. Trijonienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

6.3. Saugios ir sveikos ugdymo(si) 

aplinkos kūrimas 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

6.4. Korekcijos užsiėmimai taisyklingai 

kūno laikysenai ir plokščiapadystės 

profilaktikai 

D. Graželienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.5. Anketinė apklaus dėl vaikų 

maitinimo kokybės  

J. Trijonienė Kovas Mokytojų 

taryboje 

6.6. Vaikų sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo įstaigoje galimybių 

analizė 

J. Trijonienė, 

D. Graželienė 

Spalis Metodinėje 

taryboje 

7. Darbuotojų sveikata ir sauga  

7.1. Visuomenės sveikatos centro 

specialistų instruktažas higienos 

reikalavimų vykdymo klausimais 

J. Trijonienė, 

O. Untulienė 

Sausis Direkciniame 

posėdyje 

7.2. Darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolė 

 

J. Trijonienė, 

O. Untulienė 

Vasaris-

kovas 

Direkciniame 

posėdyje 

7.3. Darbuotojų instruktažas saugos ir 

sveikatos klausimais 

O. Untulienė,  

I. Gaidienė 

Pagal poreikį Individualiai, 

Darbo 

taryboje 

8. Vaikų maitinimo organizavimas   



8.1. Vaikų maitinimo kokybės analizė.  R. Česnelienė,  

J. Trijonienė 

Kovas 

 

Įstaigos 

taryboje 

8.2. Maitinimo kokybės komisijos veikla R. Česnelienė, 

 J. Trijonienė 

Pagal poreikį Įstaigos 

taryboje 

 

2.5 uždavinys. Gerinti įstaigos materialinę bazę ir edukacines aplinkas 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Pasiruošimas naujiems mokslo 

metams  

R. Česnelienė, 

O. Untulienė, 

I. Gaidienė 

Rugpjūtis  Įstaigos 

taryboje 

2. Priemonių vaikų maitinimo 

organizavimui atnaujinimas (lėkštes 

II-am patiekalui, stalo įrankiai, 

mėsmalė ir kt.) 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

3. Lauko aplinkos ir edukacinių 

priemonių atnaujinimas (lauko 

klasės įrengimais, 1 pavėsinę – 

namelis, 1 spyruokliškas lauko 

žaidimų įrengimas, žaislais, 

didaktinėmis  priemonėmis, 

metodinė literatūra ir kt.) 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

4. Įsigyti IKT (kompiuterių, 

daugiafunkcinį lazerinį  

spausdintuvą– kopijavimo aparatą)  

R. Česnelienė 

O. Untulienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

5. Grupių remontas, inventoriaus ir 

priemonių atnaujinimas: baldai 

grupėms, stalai, kėdutės, šviestuvai, 

kilimai,  grindų dangos atnaujinimas 

grupėse ir kt. 

O. Untulienė Per metus Įstaigos 

taryboje 

6. Darbo saugos priemonių įsigijimas: 

elektros saugos pirštinės, avalynė, 

chalatai, prijuostės, akiniai ir kt. 

O. Untulienė Per metus Įstaigos 

taryboje 

7.  Priemonės sensoriniam kampelio 

įrengimui, laboratorinių priemonių 

patyriminiai veiklai  

R. Česnelienė, 

O. Untulienė,  

I. Gaidienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos planas 2021 metams, parengtas atsižvelgus 

į strateginius planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, Įstaigoje atliktus saviaudito ir 

savianalizės duomenis. Planu 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 lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos planas 2021 metams, parengtas atsižvelgus 

į Valstybinę švietimo 2013-2022 metų strategiją, Lietuvos pažangos strategiją ,,Lietuva 2030“, Geros 

mokyklos koncepciją, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2021 metų 

veiklos prioritetus, Klaipėdos savivaldybės ilgalaikius 2013-2022 m. švietimo plėtros tikslus, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2021-2023 metų strateginį planą, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Volungėlė“ ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo 

programą.  



Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ veiklos plane 2021 metams naudojami 

sutrumpinimai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – ŠMSM, Ugdymo plėtotės centras – UPC, 

Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras - KPŠKC, 

informacinės komunikacinės technologijos - IKT, Vaikystės pedagogikos centras – VPC, Rizikos 

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

VAK grupė, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema –VSAFAS, 

savivaldybės lėšos – SB, mokymo lėšos – ML, specialiųjų įmokų lėšos SP, Visuomenės sveikatos 

biuras – Biuras, visuomenės sveikatos specialistas – VSP. 

2021 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ administracija, 

mokytojai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. Įstaigos administracija pasilieka teisę, esant būtinybei, poreikiui, veiklos planą 

keisti, koreguoti, papildyti atliepiant prioritetus, tikslus bei uždavinius. 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. 

įsakymu Nr.V-7 

 

 

PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMA 2021 METAMS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Laikas Laukiamas 

rezultatas 

1. Informacijos apie 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginius mieste, respublikoje 

skelbimas 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

I. Gaidienė 

Per metus Švietimo idėjų sklaida, 

naujovių taikymas 

savo darbe, aukštesnė 

ugdymo kokybė 

2. Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai pagal pedagogų 

pasirinkimą remiantis Įstaigos 

prioritetais 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

I. Gaidienė 

Per metus Pedagoginių 

kompetencijų 

tobulinimas, ugdymo 

kokybės gerinimas 

3. Kvalifikacijos tobulinimas 

patyriminio ugdymo veikloje   

Direktorė  

R. Česnelienė 

Per metus Susipažinimas su 

STEAM panaudojimo 

galimybėmis. Įgyti 

gebėjimai padeda 

integruoti patyriminio 

ugdymo veiklas į 

vaikų ugdymą  

4. Kvalifikacijos tobulinimas 

vaikų sveikatos stiprinimo, 

saugojimo ir sveikos 

gyvensenos srityje 

Neformaliojo 

vaikų švietimo 

(sveikos 

gyvensenos 

ugdymo) 

mokytoja  

D. Graželienė 

Per metus Gilinimas šios srities 

žinių ir įgūdžių. Įgyti 

gebėjimai padeda 

įgyvendinti sveikos 

gyvensenos projektus 

ir programas 

5. Kvalifikacijos tobulinimas 

socialinių – emocinių įgūdžių 

prevencijos ugdymo srityje 

(tarptautinė emocinių ir 

elgesio problemų prevencijos 

programa ,,Zipio draugai“) 

Mokytoja 

V. Pužaitė 

Per metus Įgyti gebėjimai 

padeda įgyvendinti 

įvairias socialinių 

įgūdžių programas 

6. Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

Įstaigoje:  

1.Vaikų ugdymo motyvacijos 

palaikymas. 

 2. Skaitmeninio raštingumo 

mokymai 

Direktorė  

R. Česnelienė 

Per metus Patobulinus pedagogų 

kompetencijas, 

pagerės ugdymo 

kokybė 

7. Susipažinimas su naujausia 

metodine, dalykine, 

pedagogine literatūra bei IT 

ugdymo programomis 

Pedagogai Per metus Naujovių taikymas 

darbe, žinių gilinimas 



8. Pedagogų dalyvavusių 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose, dalijimasis įgyta 

patirtimi 

Pedagogai Per metus Lankydami metodinių 

grupių posėdžius 

pedagogai plės savo 

kompetencijas, 

dalinsis įgytomis 

žiniomis ir gerąja 

darbo su vaikais 

patirtimi. 

9. Dalijimasis gerąja praktinio 

darbo patirtimi su Klaipėdos  

miesto metodinio būrelio 

pedagogais – pranešimų 

skaitymas, veiklų stebėjimas 

Pedagogai Per metus Naujų kompetencijų 

įgijimas, dalijimasis 

darbo patirtimi. 

Ugdymo proceso 

tobulėjimas 

10. Dalyvavimas socialinių 

partnerių projektuose. Ryšių 

stiprinimas su kitomis 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigomis 

Pedagogai  Per metus Naujų kompetencijų 

įgijimas, dalijimasis 

darbo patirtimi. 

Bendradarbiavimo 

tęstinumas 

11. Kaupti Įstaigos gerąją 

praktinio darbo patirtį 

naujovių ir informacijos 

bankuose: naujos idėjos 

veiklai, priemonės, literatūra, 

individualios užduotys 

vaikams ir kt. 

Pedagogai Per metus Žinių gilinimas 

pasikeitimas 

informacija, saviugda 

12. Duomenų apie mokytojų 

kvalifikaciją kaupimas ir 

analizė 

I. Gaidienė Per metus Gauta informacija 

apie mokytojų 

kvalifikacijos kėlimą, 

reikalinga 

tolimesniam 

planavimui 

13. Vesti Įstaigos darbuotojų 

kvalifikacijos tobulinimo 

apskaitą, racionaliai naudojant 

kvalifikacijai tobulinti skirtas 

lėšas. 

I. Gaidienė Per metus Vedama pedagogų 

kėlimo apskaita leis 

racionaliai naudoti 

pedagogų laiką ir 

kvalifikacijos 

tobulinimui skirtas 

lėšas. 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa 2021 

metams parengta vadovaujantis atsižvelgus į Įstaigos 2021-2023 m. strateginius planus, 2021 m. 

prioritetus ir veiklos plano tikslus ir uždavinius,  švietimo būklę, bendruomenės poreikius, Įstaigoje 

atliktus saviaudito ir savianalizės duomenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. 

įsakymu Nr.V-7 

 

ĮSTAIGOS FUNKCIONAVIMO UŽTIKRINIMO PLANAS 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1.  Savivaldybės biudžeto (SB) ir 

mokinio krepšelio (MK),  įmokų už 

paslaugas (SP), patalpų paslaugos, 

paramos lėšų tikslingas 

paskirstymas ir veiksmingas 

panaudojimas įstaigos tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimui 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė, 

O. Untulienė, 

A. Pelenienė 

 

 

Sausis, 

Balandis, 

liepa, 

spalis 

 

Įstaigos, 

Mokytojų 

tarybose 

 

2.  Įstaigos veiklos funkcionavimo 

užtikrinimas: šildymas, elektra, 

ryšiai, dezinfekavimo paslaugos, 

ŠGP (šalutinių, gyvulinių produktų 

surinkimas), skalbimo paslaugos,  

vandentiekis, kanalizacija, 

elektroninio dienyno, kompiuterių 

aptarnavimas, ilgalaikio ir 

trumpalaikio materialinio turto 

remontas ir kt. 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Per metus 

 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

 

3.  Įstaigos veiklos planas 2021m. 

patvirtinimas, 2022 m. numatymas 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Sausis, 

gruodis 

Įstaigos 

taryboje 

4.  Strateginio plano 2021-2023 m. 

numatymas, koregavimas 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė, 

O. Untulienė, 

Darbo grupė 

Sausis, pagal 

poreikį 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

5.  Pedagogų tarifikacija, etatų sąrašų 

parengimas, koregavimas 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Sausis, 

rugsėjis 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

6.  Darbuotojų veiklos vertinimas, 

2021 m. veiklos užduočių 

numatymas 

O. Untulienė, 

I. Gaidienė 

Iki sausio 31 Darbo 

taryboje 

7.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupių komplektavimas 

R. Česnelienė, 

Raštinės 

administratorė  

Gegužė – 

rugpjūtis 

Mokytojų 

taryboje 

 

8.  Įstaigos darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos tobulinimas 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Pagal poreikį Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

9. Viešieji pirkimai R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Pagal viešųjų 

pirkimų planą 

Įstaigos 

taryboje, 

Direkciniame 



10. Finansų kontrolė (stebėsena, 

klausimynai, ataskaitos) 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Sausis, 

vasaris, 

pagal poreikį 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

11. Švietimo stebėsena (rodikliai) R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

2021m. Mokytojų 

taryboje 

12. Kūrybinių ir darbo grupių veikla R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Pagal planą Metodinėje, 

Įstaigos 

tarybose 

13. Mokytojų atestacija  

 

R. Česnelienė Pagal 

atestacijos 

planą 

Atestacinėje 

komisija 

14. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos 

tobulinimas 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Pagal 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programą 

Įstaigos, 

Metodinėje 

tarybose 

15. Sudaryti sutartis su ugdytinių tėvais 

dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo grupes 

R. Česnelienė, I. 

Ežerskienė 

Rugpjūtis, 

rugsėjis 

Sutartys 

16. Parengti muzikinio ugdymo, 

neformaliojo švietimo (sveikos 

gyvensenos ugdymo ir 

etnokultūrinio ugdymo) valandėlių 

tvarkaraščius. Žaidimų ant  

interaktyvių  grindų ir patyriminės 

veiklos laboratorijoje tvarkaraštį 

I. Gaidienė Rugsėjis Metodinėje, 

Įstaigos 

tarybose 

17. 

 

Priešmokyklinio, ikimokyklinio ir 

specialistų  ugdymo planai 2021-

2022 m. m. 

 

I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Iki rugsėjo 8 

d. 

Metodinėje, 

Mokytojų, 

Įstaigos 

tarybose 

18. Pedagoginės patirties sklaida, stiprinant įstaigos narių bendruomeniškumą ir 

pilietiškumą 

18.1. 

 

Išklausytų kvalifikacinių seminarų, 

konferencijų,  pozityviosios darbo 

patirties pristatymas 

I. Gaidienė Per metus Mokytojų 

taryboje 

18.2. Metodinių straipsnių spaudoje, 

Įstaigos svetainėje, respublikiniame  

švietimo tinklapyje  

ikimokyklinis.lt. publikavimas ir 

aptarimas 

I. Gaidienė Per metus Metodinėje, 

taryboje 

19. Bendradarbiavimas su šeima 

19.1 Veiksmingas šeimos ir pedagogų 

bendradarbiavimas – vienas 

pagrindinių vaiko ugdymo(si) 

sėkmės sąlygų 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

19.2. Bendradarbiavimo su šeima 

galimybės ugdant sveiką ir aktyvų 

vaiką 

I. Gaidienė, 

D. Graželienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

19.3. Grupių tėvų susirinkimai R. Česnelienė, 

Grupių 

mokytojai 

Pagal planą Susirinkimo 

protokolas 



19.4. Bendri tėvų susirinkimai R. Česnelienė 

 

Pagal planą Susirinkimo 

protokolas 

20. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

20.1. 

 

Mokslo ir kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis (KU, Klaipėdos 

kolegija, UPC, KPŠKC, KU TSI) 

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

20.2. Kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis: Klaipėdos 

etnokultūros centru, Klaipėdos m. 

visuomenės sveikatos biuru, 

Klaipėdos pedagogine psichologine 

tarnyba, vaikų teisių apsaugos 

tarnyba, nepilnamečių reikalų 

komisija, Krepšinio mokykla  

R. Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Pagal  

numatytus 

terminus 

Metodinėje, 

Mokytojų 

tarybose 

21. Nepedagoginio personalo veiklos priežiūra  

21.1. Nepedagoginio personalo veiklos 

tobulinimas 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

21.2. Edukaciniai- informaciniai 

seminarai 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Per metus Įstaigos 

taryboje 

21.3. Aplinkos darbuotojų pozityvus 

bendravimas ir bendradarbiavimas 

R. Česnelienė, 

O. Untulienė 

Per metus 

 

Įstaigos, 

Darbo 

tarybose 

22. Užtikrinti įstaigos savivaldų veiklą 

22.1. Įstaigos tarybos veikla 

22.1.1. Finansiniai ištekliai ir jų tikslingas panaudojimas.  

2020 m. veiklos plano įgyvendinimo ataskaita.  

2021m. veiklos plano aptarimas 

R. 

Česnelienė, 

O. Untulienė 

Sausis 

22.1.2. 2020 metų vadovo veiklos ataskaita (dėl pritarimo) R. Česnelienė Vasaris 

22.1.3 Vaikų ugdymo motyvacijos palaikymo,  pasiekimų ir 

pažangos vertinimo rezultatų tikslingas panaudojimas 

ugdymo kokybei gerinti. 

Įstaigos darbas vasaros laikotarpiu 

R. 

Česnelienė, 

O. Untulienė, 

I. Gaidienė 

Balandis 

22.1.4 Įstaigos darbuotojų bendruomeniškumo ir pilietiškumo 

stiprinimas.                          

„Lauko klasės“ įkūrimas  vaikų patiriminio ugdymo 

veikloms įgyvendinti 

R. 

Česnelienė, 

J. Mažonienė 

Birželis 

22.1.5. Įstaigos pasiruošimas naujiems mokslo metams, 

darbuotojų tarifikacijos sąrašų  ir pareigybių  pritarimui 

 

 

R. 

Česnelienė, 

O. Untulienė, 

I. Gaidienė 

Rugpjūtis 

22.1.6. 2021 m. veiklos plano projektas, perspektyvinė 

mokytojų atestacijos programa, įstaigos tarybos veiklos 

plano aptarimas 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 
 

Lapkritis 

22.1.7. Koreguoti, atnaujinti ir tobulinti  įstaigos veiklą 

reglamentuojančias tvarkas, veiklos priežiūros, 

kontrolės dokumentus 

R. 

Česnelienė, 

O. Untulienė 

Pagal  

poreikį 

23. Darbo grupių ir komisijų veiklos 

23.1. Vaiko gerovės komisija 



23.1.1 VGK veiklos plano 2021-2022 m. 

m. aptarimas 

I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Sausis 

Rugsėjis 

Mokytojų 

taryboje 

23.1.2 Vaiko gerovės komisijos ir smurto ir 

patyčių prevenciniu veiklos 

programų vykdymas 

(dokumentavimo kokybė) 

I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

23.1.3 Rekomendacijų pedagogams ir 

tėvams apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų ugdymą 

rengimas 

I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Pagal poreikį Metodinėje 

taryboje 

23.1.4 Bendradarbiavimas su įstaigos 

savivaldos institucijomis, 

specialistais vaiko gerovės 

klausimais 

I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Pagal 

situaciją 

Metodinėje, 

Mokytojų 

taryboje 

23.1.5 Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

miesto pedagogine psichologine 

tarnyba, sveikatos priežiūros 

institucijomis  

I. Gaidienė, 

I. Tautavičienė 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

24. Mokytojų tarybos veikla  

24.1. 2021 m. veiklos plano ir ugdomojo proceso bei 

pedagoginės veiklos peržiūros aptarimas. 

Nuotolinio ugdymo aktualijos 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

 

sausis 

24.2. Ugdymo turinio inovacijos, pokyčiai, jų taikymas ir 

analizė 

 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

 

Vasaris 

 

24.3. Edukacinės, modernios, saugios aplinkos kūrimas ir 

pritaikymas vaiko veikloje 

 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Kovas 

24.4. Ugdymo motyvacijos palaikymo  būdai, metodai, 

priemonės, tai siekis padėti vaikui augti, tobulėti, 

ugdytis 

 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

                             

Balandis  

24.5. Vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimas atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko individualius gebėjimus. 

Pozityvūs pokyčiai vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinime 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

 

Gegužė, 

lapkritis 

24.6.    „Lauko klasės“ pritaikymas  vaikų patiriminio 

ugdymo veikloms įgyvendinti                      

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

 

  Rugsėjis 

24.7. Bendradarbiavimas su sveikatos biuro specialistais 

taikant saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo 

priemones. 

Sveikatinimo priemonių veiksmingumas, atitikimas 

vaiko amžių, poreikius 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Lapkritis 

25. Metodinės tarybos veikla 

25.1. 1. Veiklos plano 2021 metams svarstymas, veiklos 

priemonių aptarimas.  

I. Gaidienė, 

L. Grižienė 

Sausis 

 



2. Ugdomosios veiklos planavimas, uždavinių siejimas 

su įvairių gebėjimų vaikų ugdymosi galimybėmis ir 

poreikiais 

 

 

25.2. Vaiko ugdymo motyvacijos palaikymo ir veiklos 

planavimo sėkminga sąveika 

 

I. Gaidienė, 

V. 

Nausėdienė 

Balandis 

25.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos vertinimo aptarimas 

I. Gaidienė, 

 

Gegužė 

25.4. 1. Vaikų užimtumo grafikų svarstymas 2020-2021 m. 

m. 

2. Priešmokyklinio, ikimokyklinio ir specialistų  

ilgalaikių ugdymo planų  2021-2022 m. m. aptarimas 

3. Pedagogo profesionalumo svarba ugdant vaiko 

sveikos gyvensenos motyvaciją 

 

I. Gaidienė, 

D. Graželienė 

Rugsėjis 

25.5. Skaitmeninio raštingumo naudojimas  ugdomojoje 

veikloje 

I. Gaidienė Spalis 

25.6. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

įgyvendinimas  

 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Per metus 

26. Direkciniai posėdžiai 

26.1. Ugdymo (si) aplinkos, atliepiančios vaikų ir tėvų 

poreikius, lūkesčius kūrimas 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Kovas 

26.2. Bendras siekis vertinant ir skatinant vaiko pasiekimus 

(pažangą) 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Gegužė 

26.3. Sveikos ir saugios gyvensenos integracija į kasdieninę 

vaikų veiklą 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Rugsėjis 

26.4. Įstaigoje vykdomų programų, projektų įgyvendinimo 

kokybė 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė 

Spalis 

26.5. Internetinio puslapio aktualizavimas  

 

R. 

Česnelienė, 

I. Gaidienė, 

I. Ežerskienė, 

R.Budinaviči

enė 

Per metus 

27. Vidaus auditas 

27.1. VAK grupės koregavimas, veiklos 

plano rengimas 

R. Česnelienė, 
R.Budinavičienė 

2021 m Metodinėje 

taryboje 

27.2. 2.3. Ugdymosi proceso kokybė. 

2.3.4. ugdymosi motyvacijos 

palaikymas. 

VAK grupė Pagal 

numatytus 

terminus 

Mokytojų, 

Metodinėje 

tarybose 

27.3. Giluminio audito išvadų 

apibendrinimas 

VAK grupė II pusmetis Metodinėje   

taryboje 

__________________________________ 

 

 

 


