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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽILVINAS“ 
VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS 

 
1. Tikslas. Kokybiškų švietimo paslaugų teikimas.  
1.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką ir šiuolaikišką švietimo paslaugų teikimą.   
1.1.1. Priemonė. Ugdymo programų įgyvendinimas ir pasiekimai. 

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavimo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendi 

nimo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

1.  MOKYKLOS ADMINISTRACIJOS VEIKLA  

1.1. Informacijos (ataskaitų) pateikimas 
apie Mokyklos metinės veiklos 
įvykdymą, strateginio plano 
įgyvendinimą.  

Sausis R. Jurgutienė, 
I. Semėnienė,  
R. Pėkienė,  
L. Dačkienė 

Vienetas 36 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Pirmadieniais bus 
organizuojami direkciniai 
pasitarimai, kurių metu 
aptariami vykdomi darbai ir  

1.2. 2017 metų biudžeto sąmatos 

projekto pateikimas. 

Sausis R. Jurgutienė, 

I. Semėnienė 

   veikla, numatomos gairės 

ateinančiai savaitei. Tai 

1.3. Vadovo 2016 metų veiklos 
ataskaitos pateikimas. 

Sausis R. Jurgutienė, 
I. Semėnienė,  
R. Pėkienė,  
L. Dačkienė 

   užtikrins kokybišką įstaigos 
veiklos plano įgyvendinimą, 
tinkamas ir saugias darbo 
sąlygas, efektyvų dokumentų 
valdymą. 



1.4. Strateginio plano 2017-2019 m. 
numatymas, koregavimas.  

Sausis R. Jurgutienė, 
darbo grupė 

    

1.5. Pedagogų tarifikacijos, etatų sąrašų 
pateikimas, patvirtinimas. 

Sausis, 
rugsėjis 

R. Jurgutienė, 
I. Semėnienė,  
R. Pėkienė 

    

1.6. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų atestacijos 2017-2019 
metų programos pateikimas. 

Sausis R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

1.7. Specialistų tvarkaraščių derinimas 
ir tvirtinimas. 

Sausis, 
rugsėjis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

1.8. Salės užimtumo tvarkaraščio 
tvirtinimas. 

Sausis,  
rugsėjis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

1.9.  Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų 
organizavimas pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymą. 

Sausis - 
gruodis  

R. Jurgutienė,  
L. Dačkienė,  
R. Pėkienė 

    

1.10.  Mokyklos veiklą 
reglamentuojančių dokumentų 
(pareigybių aprašymai, vidaus 
darbo taisyklės, darbo apmokėjimo 
tvarka ir kt.) rengimas, 
koregavimas. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
darbo grupė 

    

1.11. Švietimo stebėsenos vykdymas. Sausis -  
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

1.12. Darbuotojų sveikatos patikrinimo 
kontrolė. 

Sausis -  
gruodis 

R. Čeriaukienė     

1.13. Programos „Pienas vaikams” 
vykdymas.  

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Čeriaukienė 

    

1.14. Programos „Vaisių vartojimo 
skatinimas mokykloje” vykdymas. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Čeriaukienė 

    

1.15. Privačių interesų deklaracijų 
teikimas. 

Esant 
pasikeiti-
mams 

R. Jurgutienė     



1.16. Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį 
vykdymas vadovaujantis steigėjo 
nustatyta tvarka. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė     

1.17. Informacijos apie laisvas vietas 
grupėse viešinimas įstaigos 
interneto svetainėje. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
R. Lelienė 

    

1.18. Informacijos apie įstaigos veiklą, 
paslaugas teikimas interneto 
svetainėje. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
R. Lelienė 

    

1.19. Įstaigos biužeto lėšų naudojimas 
pagal patvirtintas sąmatas. 

Vasaris - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė,  
L. Dačkienė,  
I. Semėnienė 

    

1.20. Darbuotojų atostogų grafikų 
derinimas ir tvirtinimas. 

Vasaris R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė,  
L. Dačkienė,  
I. Semėnienė 

    

1.21. Viešųjų pirkimų plano 2017 m. 
rengimas ir derinimas. 

Kovas R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė,  
L. Dačkienė,  
I. Semėnienė 

    

1.22. Darbuotojų intruktavimas saugos 
klausimais, gaisrinės, civilinės 
darbuotojų saugos mokymo 
programos vykdymas. 

Kovas, 
rugsėjis 

L. Dačkienė     

1.23. Mokyklos veiklos įsivertinimas: 
„plačiojo“ ir „giluminio“ auditų 

vykdymas.  

Kovas, 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 

darbo grupė 

    

1.24. Vaikų grupių komplektavimas 
steigėjo nustatyta tvarka. 

Gegužė R. Jurgutienė     

1.25. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo sutarčių sudarymas, 
pasirašymas. 

Birželis - 
rugpjūtis 

R. Jurgutienė      



1.26. Priešmokyklinio, ikimokyklinio 
grupių ir specialistų ilgalaikių 
ugdymo planų parengimas, 
derinimas, tvirtinimas. 

Rugsėjis R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

1.27. Mokinių ir pedagogų registrų 
tvarkymas.  

Rugsėjis,  
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Lelienė 

    

1.28.  Mokyklos 2018 metų 
dokumentacijos plano rengimas. 

Spalis R. Jurgutienė,  
R. Lelienė  

    

1.29.  Priešgaisrinės ir civilinės saugos 
būklės įstaigoje įvertinimas 
(gesintuvų, elektros prietaisų, 
varžų patikros). 

Spalis L. Dačkienė     

1.30. Statinio techninės priežiūros 
vykdymas.  

1 kartą per 
mėnesį 

L. Dačkienė     

1.31.  Ilgalaikio ir trumpalaikio 
materialiojo turto inventorizacija. 
 

Lapkritis -
gruodis 

I. Semėnienė, 
Inventorizacijos 
komisija 

    

1.32.  2018–2020 metų strateginio plano 
rengimas. 
 

Lapkritis -
gruodis 

R. Jurgutienė,  
darbo grupė 

    

1.33. Mokyklos 2018 metų veiklos 
plano rengimas. 
 

Lapkritis -
gruodis 

R. Jurgutienė,  
darbo grupė 

    

1.34. Tėvų apklausa ir grupių skaičiaus 
numatymas vasaros sezono metu.  
 

Lapkritis  R. Jurgutienė     

1.35. 2018 m. biudžeto sąmatų 
projektas. 

Gruodis  R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė 

    

1.36. Įstaigos veiklos funkcionavimo 
užtikrinimas: šildymas, elektra, 
ryšiai, vandentiekis, kanalizacija, 
ilgalaikio ir trumpalaikio turto 
remontas ir kt. 
 

Visus metus  L. Dačkienė,  
R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė 

    



2.  MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA  

2.1. 1. 2016–2018 metų strateginio 
plano priemonių įvykdymo 
ataskaitos pristatymas. 
2. Vadovo veiklos 2016 metų 
ataskaitos pristatymas. 
3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų 2017–2019 metų 
atestacijos programos aptarimas. 
4. Mokyklos tarybos rinkimai. 

Sausis R. Nenartėnienė,  
R. Jurgutienė 

Vienetas 4 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus organizuojami mokyklos 
tarybos posėdžiai, kuriuose 
bus aptarti įstaigos veiklos 
prioritetai, iškeltų tikslų, 
uždavinių ir priemonių 
įgyvendinimas, finansinių 
išteklių panaudojimas, vaikų 
sveikatos, saugumo, 
maitinimo kokybė, ugdymo  

2.2. 1. Įstaigos veiklos įsivertinimas - 
giluminio audito „Vaiko 
ugdymo(si) pasiekimai“ rezultatai 
bei išvados.  
2. Įstaigos darbas vasaros 
laikotarpiu. 
3. Remonto darbai vasaros 
laikotarpiu ir  paramos bei kitų 
lėšų panaudojimas. 

Balandis R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė, 
B. Šeputienė,  
R. Pėkienė  

   priemonių įsigijimas ir 
edukacinių aplinkų kūrimas. 

2.3. 1. Grupių aplinkos kūrimas, 
edukacinių priemonių įsigijimas. 
2. Valgiaraščių aptarimas.  

Rugsėjis R. Jurgutienė,  
R. Čeriaukienė, 
R. Pėkienė 

    

2.4. 1. 2017 metų veiklos plano 
įgyvendinimo ataskaita. 
2. 2017 metų strateginio plano 
priemonių įgyvendinimo ataskaita. 
3. 2017 metų biudžeto lėšų 
panaudojimas. 
4. Paramos lėšų surinkimo ir 
panaudojimo ataskaita. 
5. Mokyklos veiklos plano 2018 
metams derinimas. 
6. Strateginio plano 2018-2020 m. 
derinimas.  

Gruodis  B. Šeputienė,  
R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė,  
L. Dačkienė,  
R. Pėkienė 

    



 7. Perspektyvinės mokytojų 
atestacijos 2018-2020 m. 
programos derinimas. 
8. Mokyklos veiklos įsivertinimo 
aptarimas.  

      

3.  MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA  

3.1. 1. Įstaigos veiklos įsivertinimo, 
giluminio audito srities „Vaiko 
ugdymo(si) pasiekimai“, išvadų 
pristatymas ir veiklos tobulinimo 
galimybių aptarimas. 
2. Lopšelis-darželis „Žilvinas“ – 
sveikatos ugdymo ir etnokultūros 
puoselėjimo taku (programų 
„Mažieji žolininkai“ ir „Pėdinam 
po Palangą“ pristatymai). 
3. Šiuolaikiškų ugdymo(si) formų 
panaudojimas kasdienėje veikloje, 
plėtojant etnokultūros vertybes. 

Kovas  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
vidaus audito 
koordinavimo, 
programų 
vykdymo grupės, 
pedagogai 

Vienetas 4 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus organizuojami mokytojų 
tarybos posėdžiai, kuriuose 
bus aptarti ugdymo planai, 
vaikų ugdymosi pasiekimai, 
pedagoginės veiklos 
tobulinimo būdai, įstaigos 
veiklos tobulinimo galimybės. 

3.2. 1. 2016-2017 m. m. ugdomosios 
veiklos vertinimas, vykdytų grupės 
projektų rezultatų aptarimas. 
2. Pedagogų savianalizės 
įsivertinimas, veiklos tobulinimo 
gairių 2017-2018 m. m. 
numatymas. 
3. Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir priešmokyklinio 
ugdymo vaikų pasirengimo 
mokyklai analizė. 
4. Grupių darbo organizavimas 
vasaros laikotarpiu, vaikų saugumo 
užtikrinimas. 
 

Gegužė  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    



3.3. 1. Ilgalaikių planų vertinimas ir 
dermė su Ikimokyklinio ugdymo 
programa ir Priešmokyklinio 
ugdymo bendrąja programa. 
2. Specialistų ilgalaikių planų 
vertinimas. 
3. Ikimokyklinio ugdymo 
programos „Padėkime augti 
vaikui“ turinio atnaujinimas. 

Rugsėjis  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

3.4.  1. Įstaigos veiklos 2017 metų 
analizė, rezultatų aptarimas. 
2. Įstaigos veiklos įsivertinimo, 
„plačiojo“ audito, išvadų 
pristatymas. 
3. Sveikatingumo ugdymo 
sistemos, taikomos lopšelyje-
darželyje „Žilvinas“, 
veiksmingumas.  
4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 
atestacijos 2018-2020 m. 
programos svarstymas. 

Gruodis  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

4.   METODIKOS TARYBOS VEIKLA 

4.1. 1. Metodikos tarybos veiklos 2017 
metų aptarimas. 
2. Susitarimai dėl mokytojo ir 
pagalbos mokiniui specialisto 

veiklos vertinimo. 
3. Efektyviausi etninio ugdymo 
būdai ir priemonės, ugdant 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikus (gerosios patirties 
sklaida). 
4. Respublikinio projekto  
 

Vasaris R. Pėkienė, 
pedagogai,  
darbo grupė 

Vienetas 4 SB,  
SB (MK) 

Metodikos tarybos 
posėdžiuose pedagogai 
dalinsis gerąja pedagogine 
patirtimi, skleis metodines ir 

pedagogines naujoves, 
aprobuos metodines 
priemones, teiks siūlymus dėl 
etninio ugdymo, sveikatinimo 
būdų ir priemonių taikymo, 
bus užtikrintas mokytojų 
bendradarbiavimas. 



 „Ikimokyklinukų žiemos 
olimpiada 2017“  pristatymas. 
5. Saviraiškos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programų, vykdomų 2017 
metais, aptarimas. 
6. Metodinių priemonių 
aprobavimas. 

      

4.2. 1. Kūno kultūros užsiėmimai, ryto 
mankštos ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams 
(stebėtų veiklų aptarimas). 
2. Teorinis – praktinis pranešimas 
„Ugdykim taisyklingą laikyseną“. 
3. Vaikų fizinio pajėgumo 
vertinimai. 
4. Pojūčių lavinimo reikšmė, 
ugdant specialiųjų ugdymosi 
poreikių vaiką (gerosios patirties 
sklaida). 
5. Netiesioginio darbo su vaikais 
valandų panaudojimo vertinimas. 

Balandis  R. Pėkienė, 
D. Budgenaitė,  
E. Kniukštienė, 
E. Krištopaitytė,  
S. Kavaliauskaitė, 
V. Vaišnorienė 

    

4.3. 1. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai 
grupių planai. 
2. Vaikų pasiekimų fiksavimas ir 
vertinimas. Pasiekimų vertinimo 
aplanko aptarimas. 
3. Respublikinės konferencijos 
„Etnokultūros vertybių 
puoselėjimo ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame amžiuje 
patirtis“ aptarimas. 

Rugsėjis R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

4.4. 1. Saviraiškos, pilietinio ir tautinio 
ugdymo programų, vykdomų 
lopšelyje-darželyje, aptarimas. 

Lapkritis R. Pėkienė, 
darbo grupės, 
pedagogai 

    



 2. Įdomesnės vaikų sveikatinimo 
formos (gerosios patirties sklaida). 
3. Netiesioginio darbo su vaikais 
valandų panaudojimo vertinimas. 
4. Metodikos tarybos veiklos 2017 
metų aptarimas, tolimesnių temų 
numatymas.   

      

5. DARBAS SU ŠEIMA, RYŠIAI SU VISUOMENE IR SOCIALINIAIS PARTNERIAIS  

5.1. Pokalbiai, konsultacijos, 
pedagoginės, metodinės pagalbos 
teikimas tėvams. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė, 
pedagogai 

Vienetas 18 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus organizuoti visuotiniai 
tėvų susirinkimai bei 
susirinkimai grupėse. Bus  

5.2. Lankstinukų, atmintinių, stendinių 
pranešimų rengimas tėvams: 
„Kas yra autizmas?“,  
„Laviname dėmesį“,  
„Patogi ir saugi vaikų apranga bei 
avalynė“, 
„Sveikas maistas – tikras vaistas“,  
„Lopšinės ir vaikų sveikata“, 
„Žaidinimai linksmina ir lavina“. 

Sausis - 
gruodis 

Ž. Verygienė, 
D. Budgenaitė,  
E. Kniukštienė, 
R. Čeriaukienė, 
R. Korsakienė,  
V. Juozapavičienė, 
I. Sarapinienė  

   sudarytos sąlygos tėvams 
susipažinti su ugdymo 
procesu, vaikams teikiama 
pagalba. Tėvai kartu su vaikais 
bus įtraukti į ugdymo procesą, 
kartu dalyvaus šventėse, 
parodose. Bus organizuotos 
jungtinės veiklos ir su  
socialiniais partneriais. Apie 

5.3. Informacijos apie įstaigą, jos veiklą 
teikimas grupių stenduose, 
lopšelio-darželio „Žilvinas“ 
interneto puslapyje, spaudoje. 

Sausis - 
gruodis 

R. Pėkienė, 
pedagogai 

   darbą su tėvais, socialiniais  
partneriais visuomenė bus 
informuota įstaigos interneto 
svetainėje. 

5.4. Tėvų aktyvo posėdžių 
organizavimas. 

1 kartą per 
pusmetį 

R. Jurgutienė     

5.5. Tėvų pagalba organizuojant 
renginius, edukacines išvykas ir kt.  

Sausis -
gruodis 

R. Jurgutienė, 
pedagogai  

    

5.6. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais: Palangos 
ikimokyklinėmis įstaigomis, 
Klaipėdos lopšeliais-darželiais 
„Švyturėlis“, „Versmė“, 
„Giliukas“, Klaipėdos universiteto  

Sausis -  
gruodis 

R. Jurgutienė     



 Tęstinių studijų institutu, 
Klaipėdos, Kretingos rajono, 
Palangos švietimo pagalbos 
tarnybomis. 

      

5.7. Naujų bendradarbiavimo sutarčių 
pasirašymas. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė     

5.8. Giluminio audito „Vaiko 
ugdymo(si) pasiekimai“ srities 
vykdymas ir pristatymas įstaigos 
bendruomenei. 

Kovas Vidaus audito 
koordinavimo 
grupė 

    

5.9. Atvirų durų savaitės įstaigoje 
organizavimas. Susitikimai su 
specialistais: logopedu, 
specialiuoju pedagogu, judesio 
korekcijos ir meninio ugdymo 
mokytojais. 

Balandis, 
spalis 

R. Pėkienė, 
pedagogai, 
specialistai 

    

5.10. Dalyvavimas akcijose:  
„Namelis paukšteliui“, 
„Papuoškime darželį gėlėmis“, 
„Švarinam pajūrį“. 

Kovas,  
balandis, 
rugsėjis  

R. Pėkienė,  
L. Dačkienė, 
pedagogai 

    

5.11 Bendruomenės talka „Darom...“. Balandis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė,  
L. Dačkienė, 
pedagogai 

    

5.12. Tėvų, vaikų ir pedagogų viktorina 
- proto mūšis „Pažinkim miestą 
savo“. 

Balandis  R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

5.13. Šeimos dalyvavimas vertinant 
vaiko pasiekimus. 

Gegužė, 
rugsėjis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

5.14. Priešmokyklinio ugdymo grupių 
tėvų bendras susirinkimas „Kad 
vaikui sektųsi mokykloje“. 

Gegužė  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzOvk9rnRAhVCiywKHcOSCvAQFgg2MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tavovaikas.lt%2Fmokinys%2Fpradinukas%2Fkad-vaikui-sektusi-mokykloje-tevai-turi-nedaryti-siu-klaidu.d%3Fid%3D69032446&usg=AFQjCNEXJPpHcZUC4w4wb1QNaMxM2oOkoA&sig2=q9-2zuKl6nKmiPgwulGHoQ&bvm=bv.143423383,d.bGg
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiFzOvk9rnRAhVCiywKHcOSCvAQFgg2MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.tavovaikas.lt%2Fmokinys%2Fpradinukas%2Fkad-vaikui-sektusi-mokykloje-tevai-turi-nedaryti-siu-klaidu.d%3Fid%3D69032446&usg=AFQjCNEXJPpHcZUC4w4wb1QNaMxM2oOkoA&sig2=q9-2zuKl6nKmiPgwulGHoQ&bvm=bv.143423383,d.bGg


5.15. Tėvų susirinkimai ikimokyklinio 
ugdymo grupėse: ugdomosios 
veiklos plano įgyvendinimo 
analizė, ugdytinių pasiekimai ir 
pažanga. 

Gegužė  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
pedagogai, 
specialistai 

    

5.16. Sporto šventės: 
„Aš, tėtis ir mama – sportiškiausia 
mūs šeima“, 
„Rudeninės varžytuvės“. 

Gegužė, 
rugsėjis  

R. Jurgutienė 
R. Pėkienė, 
D. Budgenaitė,  
E. Kniukštienė 

    

5.17. Vaikų, pradedančių lankyti lopšelį-
darželį „Žilvinas“, tėvų 
susirinkimas. 

Rugpjūtis R. Jurgutienė     

5.18. Tėvų susirinkimai grupėse. Spalis R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

5.19. Visuotinis tėvų susirinkimas 
„Šiuolaikiniai vaikai. Kaip augti 
kartu?“.  

Spalis  R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

6. UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA     

6.1.  Pasiruošimas ugdomajai veiklai. Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

Vienetas 12 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus stebima pedagogų 
organizuota ugdomoji veikla, 
jos planavimas, ugdymo 
metodų ir priemonių 
parinkimas, stenduose 
pateiktos informacijos 
kokybė. Bus vertinamos 
etninės kultūros ugdymo 
formos vaikų kasdienėje 
veikloje, rytinių mankštų ir 
kūno kultūros užsiėmimų 
kokybė, specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių vaikų 
ugdymosi galimybės bendros 
paskirties grupėse. 

6.2.  Ugdymo proceso planavimo 
kokybė. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

6.3.  Ugdomosios veiklos stebėjimas. Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

6.4.  Ekskursijų ir išvykų 
dokumentacijos rengimas ir 

kontrolė. 

Sausis - 
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsqb8irrRAhXD3iwKHTwcCDI4ChAWCBcwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ikimokyklinis.lt%2Findex.php%2Fbiblioteka%2Fvaiku-ugdymas%2Fsiuolaikiniai-vaikai-kaip-augti-kartu-integralaus-ugdymo-metodika%2F11362&usg=AFQjCNEmwbA1tVpX0qai56woibLA-U8Ptg&sig2=9aYQzzXPUCTp6JCJL5mSkQ&bvm=bv.143423383,d.bGg
https://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzsqb8irrRAhXD3iwKHTwcCDI4ChAWCBcwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ikimokyklinis.lt%2Findex.php%2Fbiblioteka%2Fvaiku-ugdymas%2Fsiuolaikiniai-vaikai-kaip-augti-kartu-integralaus-ugdymo-metodika%2F11362&usg=AFQjCNEmwbA1tVpX0qai56woibLA-U8Ptg&sig2=9aYQzzXPUCTp6JCJL5mSkQ&bvm=bv.143423383,d.bGg


6.5.  Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo 
ypatumai bendros paskirties 
grupėse. Ugdymo proceso 
individualizavimas ir 
diferencijavimas. 

Vasaris,  
spalis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

6.6. Rytinių mankštų ir kūno kultūros 
užsiėmimų organizavimo  kokybė. 

Kovas R. Pėkienė     

6.7.  Informacijos tėvams grupių 
stenduose pateikimo  kokybė. 

Balandis R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

6.8. Žaidimų ir kitų užimtumo formų 
organizavimas vaikams lauke. 

Gegužė R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

6.9. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų pasiekimų 
vertinimas, dokumentavimas. 

Gegužė, 
rugsėjis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė 

    

6.10.  Grupių auklėtojų ilgalaikiai planai. Rugsėjis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

6.11. Ugdomosios aplinkos, žadinančios 
vaiko smalsumą, kūrybiškumą, 
kūrimas grupėse. 

Spalis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

6.12. Etninės kultūros ugdymas 
kasdienėje veikloje. 

Lapkritis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

 
1.1.2. Priemonė. Mokinių saviraiškos, socializacijos ir kt. programų, olimpiadų, varžybų ir kt. renginių organizavimas. 

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavimo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendini

mo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo 

šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

7. VAIKŲ SAVIRAIŠKA, KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

7.1. Baigiamojo Kalėdų laikotarpio 
šventė „Iki pasimatymo, eglute!“. 

Sausis  R. Pėkienė, 
Ž. Verygienė,  
A. Viskontienė, 
L. Narkevičienė 

Vienetas 44 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus organizuotos tradicinės ir 
netradicinės šventės,  parodos, 
konkursai. 



7.2.  Edukacinė valandėlė Sausio 13-
ajai, Laisvės gynėjų dienai, 
atminti. 

Sausis  R. Pėkienė, 
R. Nenartėnienė, 
A. Viskontienė, 
E. Krištopaitytė 

    

7.3.  Vaikų kūrybinių darbelių paroda 
„Darželio lobyną pravėrus“ 
Palangos m. savivaldybės viešosios 
bibliotekos vaikų skyriuje. 

Vasaris R. Pėkienė, 
S. Kavaliauskaitė,  
B. Šeputienė, 
V. Juozapavičienė 

    

7.4.  Vaikų eilėraščių deklamavimo 
konkursas „Liejas žodžiai iš 
širdelės Lietuvos šalelėj“, skirtas 
Vasario 16-ajai, Lietuvos valstybės 
atkūrimo dienai paminėti bei 
lietuvių kalbai ir jos sklaidai.  
Akcija, skirta Vasario 16-ajai, 
„Atverk savo širdelę Lietuvos 
šalelei”. 

Vasaris R. Pėkienė, 
S. Kavaliauskaitė,  
V. Juozapavičienė, 
B. Šeputienė, 
A.Viskontaitė 

    

7.5.  Užgavėnių šėlsmas „Garsiai 
šaukim ir trepsėkim, ir tą žiemą 
nugalėkim“. 

Vasaris  I. Šauklienė,  
L. Narkevičienė, 
J. Žiubrienė,  
I. Butkienė, 
V. Juozapavičienė 

    

7.6.  Kaziuko mugė „Kas pėrks, kas 
pardous, kas už dyką atidous“. 

Kovas  R. Pėkienė, 
R. Nenartėnienė,  
I. Sarapinienė, 
V. Juozapavičienė 

    

7.7.  Kovo 11-osios, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienai 
paminėti, šventinis koncertas 
„Mano tėvynė – Lietuva 
gintarinė“. 

Kovas R. Pėkienė, 
R. Korsakienė, 
V. Juozapavičienė 

    

7.8.  Kalbos ir pažinimo šventė 
„Pojūčių šalyje”. 

Balandis R. Pėkienė, 
E. Krištopaitytė, 
Ž. Verygienė 

    



7.9. Šv. Velykų paminėjimui skirti 
vaikų ir tėvelių vaidinimai 
„Velykiniai margumynai“. 
Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų 
paroda ,,Mano gražiausias 
margutis”. 

Balandis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai 

    

7.10. Konkursas ikimokyklinių įstaigų 
priešmokyklinio amžiaus vaikams 
„Aš – šauniausias būsimas 
pirmokas“. 

Balandis  R. Pėkienė, 
R. Nenartėnienė, 
A. Viskontaitė,  
I. Butkienė 

    

7.11.  Edukacinė valandėlė „Jurginės 
Palangoje“ su Palangos 
moksleivių klubo vaikų folkloro 
ansambliu „Kikilis“.  

Balandis V. Juozapavičienė     

7.12. Edukacinė valandėlė „Opa opa, 
mes Europoj“, skirta Lietuvos 
įstojimo į Europos Sąjungą dienai 
paminėti. 

Gegužė  R. Pėkienė, 
R. Nenartėnienė, 
A. Viskontaitė 

    

7.13. Vaikų pasirodymai Motinos dienai 
paminėti „Mamulyte, tu mano 
saulyte“.  
Mamų ir močiučių kūrybinių 
darbų paroda „Darbščiosios 
rankos“. 

Gegužė  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.14. Vaikų piešinių paroda „Mano 
šeima“. 

Gegužė  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.15. Atsisveikinimas su darželiu  
„Lik sveikas, darželi!“.  
Edukacinė išvyka į Vinetu kaimą 
priešmokyklinio amžiaus vaikams. 

Gegužė  Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.16. Šventė, skirta Tarptautinei vaikų 
gynimo dienai paminėti 
„Vaikyste, nusijuok!“. 

Gegužė  L. Narkevičienė,  
A. Viskontienė, 
V. Juozapavičienė 

    



7.17. Joninių šventė „Eisim rinkti 
žolynėlių“. 

Birželis  M. Abaravičiutė,  
A. Tranizienė,  
A. Viskontaitė,  
V. Juozapavičienė 

    

7.18. Žinių diena „Sudie vasarėle, labas 
darželi“. 

Rugsėjis  L. Narkevičienė,  
A. Viskontienė 

    

7.19. Pramoga prie jūros „Saulė, smėlis 
ir vanduo – nesvarbu, kad jau 
ruduo“, skirta Baltijos jūros dienai 
paminėti. 
Edukacinė valandėlė „Gintaro 
savybės“  Palangos gintaro 
muziejuje. 

Rugsėjis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai  

    

7.20.  Vaikų ir tėvų rudeninių 
kompozicijų paroda ,,Rudens 
gėrybės”. 
Vaikų piešinių paroda „Rudenėlio 
spalvos“. 

Rugsėjis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.21. Koncertas „Iš mūsų širdelių liejasi 
dainelės“ Palangos globos 
namuose, skirtas Tarptautinei 
pagyvenusių žmonių dienai 
paminėti. 

Spalis R. Jurgutienė, 
V. Juozapavičienė 

    

7.22. Akcija „Kiekvienam po 
šypsenėlę“. 

Spalis  G. Vaišnorienė,  
L. Narmontienė 

    

7.23. Edukacinė išvyka į Kretingos 
muziejų, užsiėmimas „Smaližių 
svajonė Kretingos dvaro 
saldaininėje“. 

Spalis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.24. Edukacinė išvyka į Palangos 
miesto savivaldybę, edukacinė 
valandėlė „Mere, ar galiu 
paklausti ?“  

Spalis  Priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    



7.25. Rudens vakarojimai grupėse: 
„Duonelė nė vėju ateina”,  
„Gerų darbų skrynelė”,  
„Kloja žemę lapų šilkas”,  
„Medžių brolijoj”,  
„Šviesk, žibinte, šviesk”,  
„Linelis – mano brolelis”.  

Lapkritis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.26. Renginys neįgaliųjų dienai 
paminėti „Aš ir tu – viską galime 
kartu“. 

Gruodis R. Pėkienė, 
V. Vaišnorienė,  
I. Varaškienė,  
Ž. Verygienė 

    

7.27. Adventiniai vakarojimai grupėse 
„Uždekime advento žvakelę“. 

Gruodis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

7.28. Akcija „Arbatėlę aš geriu, 
sveikatėlės daug turiu“, skirta 
tarptautinei arbatos dienai 
paminėti. 

Gruodis  M. Abaravičiutė,  
R. Korsakienė 

    

7.29. Kalėdiniai renginiai „Sukimės visi 
kartu su Kalėdų seneliu“. 
Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų 
paroda „Žiemos sukūry”. 
 

Gruodis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

8. PROJEKTINĖ VEIKLA 

8.1. Pilietinio ir tautinio ugdymo 
programos „Kaip gyveno mūs 
bočeliai Palangos miestely“  
vykdymas. 

Balandis - 
gruodis 

Darbo grupė Vienetas 2 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus įgyvendinti pilietinio ir 
tautinio ugdymo vaikų 
saviraiškos projektai. 

8.2. Respublikinis ikimokyklinių 

ugdymo įstaigų vaikų saviraiškos 

projekto „Šoku aš, dainuoji tu 

2017“ organizavimas. 

 

Lapkritis  Darbo grupė     



9. DALYVAVIMAS TARPTAUTINIUOSE, RESPUBLIKINIUOSE KONKURSUOSE, PARODOSE BEI KITUOSE RENGINIUOSE  

9.1. Respublikinis festivalis  
„Lietuvos mažųjų žaidynės 2017“. 

Kovas -
balandis  

E. Kniukštienė,  
R. Nenartėnienė 

Vienetas 57 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

57 vaikai dalyvaus 
respublikiniuose konkursuose, 
parodose bei kituose 
renginiuose. 

9.2. Lietuvos vaikų ir moksleivių – 
lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų 
– konkursas „Tramtatulis“.  

Kovas A. Viskontaitė, 
V. Juozapavičienė  

    

9.3. Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro ekologinis 
konkursas „Mano žalioji palangė“. 

Pagal planą Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

9.4.  „Naisių vasaros“ skelbiami 
konkursai: „Vaikų velykėlės“, 
„Gražinkime Lietuvą“ ir kt. 

Pagal planą Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

9.5. Tarptautinis mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“. 

Pagal planą R. Čeriaukienė, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

9.6. Lietuvos vaikų ir mokinių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė“. 

Gruodis  V. Juozapavičienė     

 
1.3. Priemonė. Mokytojų kvalifikacija. 

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavimo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendini

mo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo 

šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

10.  MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

10.1. Pedagogų profesinių 
kompetencijų tobulinimas 
Palangos švietimo pagalbos 
tarnybos, Klaipėdos miesto  

Sausis -  
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

Procentas  100 SB (MK), 
SB 

Pedagogai dalyvaus 
kvalifikacijos kėlimo kursuose 
(dalyvaus bent viename 
seminare), kurių metu plėtos  



 pedagogų švietimo ir kultūros 
centro, Kretingos rajono 
pedagogų švietimo centro, 
Klaipėdos universiteto Tęstinių 
studijų instituto 
organizuojamuose seminaruose, 
kursuose. 

     profesines kompetencijas. 
Įstaiga organizuos 2 seminarus 
mokyklos bendruomenei. 

10.2. Metodinė diena „Etninės kultūros 
ugdymo galimybės Palangos 
lopšelio-darželio „Žilvinas”  
kasdienėje veikloje”.  

Kovas  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

10.3. Respublikinė mokslinė – praktinė 
konferencija „Etnokultūros 
vertybių puoselėjimas 
ikimokykliniame ir 
priešmokykliniame amžiuje“. 

Spalis  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

10.4. Seminaras „Mokyklos kolektyvo 
mikroklimato formavimas“. 

Spalis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

10.5. Seminaras ,,Šiuolaikinis vaikų 
drausminimas ir skatinimas“. 

Gruodis  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

11. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI  

11.1. Mokytojo ir pagalbos mokiniui 
specialisto veiklos atitikties 
turimai kvalifikacinei kategorijai 
nustatymas. 

Gegužė R. Pėkienė Procentas 71 SB (MK), 
SB 

2017 m. atestuosis vienas 
pedagogas. Iš viso bus 
atestuoti 71 proc. pedagogų.  

11.2. 1. Auklėtojo metodininko 
kvalifikacinės kategorijos 
suteikimas auklėtojai Sandrai 
Kavaliauskaitei. 
2. Palangos lopšelio-darželio 
„Žilvinas“ mokytojų ir pagalbos 
mokiniui specialistų (išskyrus 
psichologus) 2018-2020 metų 
atestacijos programos svarstymas. 

Gruodis R. Pėkienė 



1.1.5. Priemonė. Mokinių maitinimas. 

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavi 
mo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendini

mo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo 

šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

12.  MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

12.1. 
 

Užmokesčio už vaikų išlaikymą 
lengvatų nustatymas. 

Iki spalio  
1 d. 

R. Jurgutienė, 
R. Lelienė  

Vienetas 
 

160 SB (SP) Bus maitinami visi 
ikimokyklinio ir  
priešmokyklinio amžiaus 

vaikai bei užtikrinama 

maitinimo kontrolė. 

 

12.2. Nemokamo maitinimo 
dokumentavimas, ataskaitų 
rengimas. 

Iki mėnesio 
5 d. 

R. Čeriaukienė,  
I. Semėnienė 

12.3. Valgiaraščio pagal metų laikus 
rengimas, derinimas. Patiekalų 
gamybos technologinių kortelių 
rengimas.  

Balandis, 
spalis 

R. Čeriaukienė     

12.4. Dokumentacijos ir buhalterinės 
apskaitos pildymas: 
ataskaitų  „Pienas vaikams”,  
„Vaisių vartojimo skatinimas  
mokykloje” parengimas.  
Darbuotojų maitinimas. 
Piniginių išlaidų pildymas 

nemokamam maitinimui. 

Iki mėnesio 
5 d.  

R. Čeriaukienė, 
I. Semėnienė,  
R. Adomaitienė 

    

12.5.  Patiekalų išeigų svorio 
patikrinimas. 

Sausis - 
gruodis 

R. Čeriaukienė     

12.6.  Lopšelio-darželio maisto bloko 
patalpų kontrolė: maisto 
paruošimo ir patalpų higieninė 
būklė.  

Sausis - 
gruodis 

R. Čeriaukienė,  
L. Dačkienė 

    



12.7.  Maisto produktų priėmimo, 
laikymo, sandėliavimo kontrolė. 

Sausis - 
gruodis 

R. Čeriaukienė     

12.8. Temperatūros patikra 
gaminamojoje produkcijoje.  

Sausis - 
gruodis 

R. Čeriaukienė     

 
2. Tikslas. Saugios ir sveikos ugdymo(si) aplinkos kūrimas. 
2.1. Uždavinys.  Sudaryti saugią ir sveiką mokymosi aplinką. 
2.1.1. Priemonė. Mokymosi bazės turtinimas ir modernizavimas.  
 

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavimo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendini

mo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo 

šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

13. MOKYMOSI BAZĖS  TURTINIMAS IR MODERNIZAVIMAS  

13.1. Trumpalaikio inventoriaus 
įsigijimas ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupėse. 

I ketvirtis L. Dačkienė Vienetas 28 SB, 
parama 

Bus įsigyti roletai. 

13.2. Trumpalaikio inventoriaus 
įsigijimas sveikatos priežiūros 
kabinetui.  

I, II, III, IV 
ketvirčiai  

L. Dačkienė Vienetas 4 SB Bus įsigyta metodinės 
literatūros, vaizdinių 
priemonių sveikos gyvensenos 
tema bei nupirktas kopijavimo 
aparatas. 

13.3. Mokymo priemonių įsigijimas, 
atnaujinimas.  

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

R. Pėkienė Vienetas 200 SB (MK), 
SB (SP), 
SB 

Bus atnaujintos ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio ugdymo 
erdvės, įsigyjant šiuolaikiškų, 
vaikų smalsumą ir aktyvumą, 
skatinančių ugdymo 
priemonių, naujos 
pedagoginės, grožinės, 
vadybinės literatūros.  

13.4. Kompiuterių ir kitų IT priemonių 

įsigijimas. 

II ketvirtis L. Dačkienė Vienetas  1 SB Bus įsigytas kompiuterinės 
įrangos komplektas. 



13.5. Elektros spintų ir skydelių 
keitimas. 

II ketvirtis L. Dačkienė Vienetas  4 SB Bus pakeistos senos elektros 
spintos ir skydeliai elektros 
skydinėje. 

 
2.2. Uždavinys. Kurti šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią aplinką. 
2.2.1. Priemonė. Mokymosi aplinkos turtinimas ir modernizavimas.  

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavimo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendini

mo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo 

šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

14.  MOKYMOSI APLINKOS TURTINIMAS IR MODERNIZAVIMAS  

14.1. Lauko aikštelių įrenginių 
atnaujinimas ir sutvarkymas  

II ketvirtis L. Dačkienė Vienetas  24 SB(PN), 
parama 

Bus suremontuoti ir perdažyti 
lauko įrenginiai ir smėlio 
dėžės. 

14.2. Higienos normų reikalavimų 
vykdymo užtikrinimas. 

I, II, III, IV 
ketvirčiai 

L. Dačkienė  Vienetas  6 SB  Bus vykdomos svarstyklių, 
elektros priemonių varžų, 
gesintuvų, termometrų 
patikros. Atliktas 
mikrobiologinis ir cheminis 
vandens tyrimas, papildytos 
vaistinėlės reikalingomis 
priemonėmis.  

15.  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  VEIKLA 

15.1. Darbuotojų sveikatos patikros 
kontrolė.  

Sausis -  
gruodis 

R. Čeriaukienė Vienetas 7 SB, 
SB (SP) 

Bus analizuojamas vaikų 
sergamumas, vykdoma 
darbuotojų sveikatos patikros 
kontrolė bei užtikrintas  

15.2. Lopšelio-darželio patalpų kontrolė 
(švara ir tvarka grupėse). 

Sausis - 
gruodis 

R. Čeriaukienė,  
L. Dačkienė 

   higienos normų laikymasis 
įstaigoje. 

15.3. Sveikatingumo veiklos stebėjimas:  
grūdinimas oru, plokščiapėdystės 
pratimai per mankštą; vaikų fizinis 
aktyvumas; higienos laikymasis   

Gegužė, 
rugsėjis,  
gruodis 

R. Čeriaukienė      



 įvairiais režiminiais momentais, 
savitvarka. 

      

15.4. Vaikų medicininės 
dokumentacijos tvarkymas. 

Gegužė, 
rugsėjis 

R. Čeriaukienė     

15.5.  Vaikų sergamumo analizė. Iki mėnesio 
5 d.  

R. Čeriaukienė     

15.6.  Ydingos laikysenos profilaktika: 
stalų ir kėdučių ūgio atitikmenys.  

Rugsėjis  R. Čeriaukienė     

15.7.  Maitinimo kokybės pagal 
RVASVT sistemą nustatymas. 

Gruodis R. Čeriaukienė,  
L. Dačkienė 

    

 
3. Tikslas. Mokinių laisvalaikio užimtumo organizavimas.  
3.1. Uždavinys. Užtikrinti kokybišką mokinių laisvalaikio užimtumą.  
3.1.1. Priemonė. Prevencinės veiklos vykdymas.  

Eil.  
Nr. 

Priemonė Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo Matavimo 
vnt. 

Priemonių 
įgyvendini

mo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi
mo 

šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

16.  VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA  

16.1.  Vaiko gerovės komisijos posėdžių 
organizavimas:  

1-2 kartus 
per ketvirtį 

R. Pėkienė Procentas 
 

37 SB (MK) 
 

Vaikams bus teikiama 
specialioji pedagoginė pagalba.  

16.1.1 1. Individualių vaiko ugdymo 
programų 2016-2017 m. m. I-o 
pusmečio analizė ir jų sudarymas 
2016-2017 m. m. II-am 
pusmečiui. 
2. Pagalbos vaikui specialistų 
darbo ataskaitų už 2016-2017 m. 
m. I-ą pusmetį pateikimas, vaikų 
pasiekimų vertinimas.  
3. Pagalbos vaikui specialistų 
parengtų programų 2016-2017 m. 
m. II-am pusmečiui aptarimas. 

Sausis  R. Pėkienė, 
specialistai  

   Komisijoje bus aptartas 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų 
ugdymas: atlikto pirminio ar 
pakartotinio specialiųjų 
ugdymosi poreikių vaikų 
vertinimo išvados, parengtos 
individualios ugdymo 
programos, integracijos į 
bendros paskirties grupes 
galimybės.  



16.1.2 1. Individualių vaiko ugdymo 
programų 2016-2017 m. m. II-o 
pusmečio analizė. 
2. Pagalbos vaikui specialistų 
darbo ataskaitų už 2016-2017 m. 
m. II-ą pusmetį pateikimas, vaikų 
pasiekimų vertinimas, metodinės 
veiklos pristatymas. 
3. Kalbinių gebėjimų vertinimas 
ikimokyklinio ugdymo grupėse 
„Eglaitės“ ir „Uosiukai“, logopedo 
pagalbos poreikis. 
4. Prevencijos programų taikymo 
ugdomajame procese 
efektyvumas. 
5. Vaikų saugumo užtikrinimas 
lopšelio-darželio „Žilvinas“ 
teritorijoje vertinimas, pasiūlymų 
teikimas. 

Gegužė  R. Pėkienė, 
specialistai, 
komisijos nariai 
 

    

16.1.3 1. Pirminis specialiųjų ugdymosi 
poreikių vertinimas. 
2. „Vaikų, turinčių kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimų, vardinio sąrašo 
2017-2018 m. m.“, 
„Specialiuosius ugdymosi 
poreikius turinčių vaikų sąrašo 
2017-2018 m. m.“ ir  
„Vaikų, turinčių motorinio 
vystymosi ir judesio ir padėties 
sutrikimų, vardinio sąrašo 2017-
2018 m. m.“ sudarymas. 
3. Pagalbos vaikui specialistų 
darbo grafikų derinimas. 
 
 

Rugsėjis R. Pėkienė, 
specialistai 

    



16.1.4 1. Individualių vaiko ugdymo 
programų 2017-2018 m. m. I-am 
pusmečiui sudarymas ir 
vertinimas. 
2. Pagalbos vaikui specialistų 
ilgalaikių programų 2017-2018 m. 
m. I-am pusmečiui vertinimas. 
3. Pagalbos vaikui specialistų 
metodinės veiklos planų 
aptarimas.  

Spalis R. Pėkienė, 
specialistai, 
komisijos nariai 

    

16.1.5 1. „Vaikų, turinčių kalbėjimo ir 
kalbos sutrikimų, vardinio sąrašo 
2017-2018 m. m.“, 
„Specialiuosius ugdymosi 
poreikius turinčių vaikų sąrašo 
2017-2018 m. m.“ ir  
„Vaikų, turinčių motorinio 
vystymosi ir judesio ir padėties 
sutrikimų, vardinio sąrašo 2017-
2018 m. m.“ pildymas, 
tikslinimas. 
2. Vaiko gerovės komisijos veiklos 
2017 metais analizė, gairių 
numatymas kitiems mokslo 
metams. 

Gruodis R. Pėkienė, 
specialistai, 
komisijos nariai 

    

16.2.  Tėvų informavimas apie 
specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų pasiekimus, 
problemas, darbo tęstinumą 
individualių konsultacijų, tėvų 
susirinkimų ir kt. metu. 

Sausis - 
gruodis 

R. Pėkienė, 
specialistai  

    

16.3. Bendradarbiavimas su Palangos 
ŠPT specialistais, vertinant vaikų 
specialiuosius ugdymosi poreikius, 
 

Sausis - 
gruodis 

R. Pėkienė, 
specialistai  

    



 konsultuojantis specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimo 
klausimais ir su Vilniaus vaiko 
raidos centro specialistais, teikiant 
vaikų charakteristikas, ruošiantis 
tyrimams ligoninėje, analizuojant 
rekomendacijas. 

      

17.  PREVENCINĖ VEIKLA 

17.1. Prevencinių programų 
integravimas integravimas į 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių veiklos planus: 
„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 
veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencija”,  
„Gyvenimo įgūdžių ugdymas”, 
„Priešmokyklinio amžiaus vaikų 
sveikos gyvensenos ugdymas”. 

Sausis -
gruodis 

R. Pėkienė, 
pedagogai 

Vienetas 6 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus sudarytos sąlygos  
veiksmingai taikyti vaiko 
sveikatą ir saugumą 
užtikrinančias korekcines, 
prevencines veiklas.  
Stiprinant vaikų sveikatą bus 
įgyvendinamos prevencinės 
programos, dalyvaujama 
respublikiniuose prevencijos 
renginiuose, organizuojamos  
teminės  savaitės, vykdomi 
grupės sveikatinimo ir 
prevencijos projektai. 

17.2. Socialinių gebėjimų programa 
„Zipio draugai” 

Sausis -
gruodis 

R. Nenartėnienė 

17.3. Grupių prevencijos projektai: 
„Gerumo sėklelę auginki – 
draugystę branginki“,  
„Spalvų ir pojūčių pasaulyje“, 
„Seku seku pasaką“,  
„Girdžiu, jaučiu, kuriu“. 

Sausis -
gruodis 

Grupių pedagogai 

17.4. Teminių savaičių organizavimas 
grupėse: 
„Versk, meškute, ant kito šono“, 
„Žeme, žemele, atverki langelį“, 
„Spalvotoji, knygele, vesk mane į 
savo šalį“, 
„Kai žinosi, būsi saugus“, 
„Už gerą gerumu“. 

Sausis -
gruodis  

R. Pėkienė, 
pedagogai 



17.5. Dalyvavimas veiksmo savaitėje 
„Be patyčių“. 
Priešmokyklinio ugdymo grupės 
vaikų spektaklis „Ožiukas, kuris 
mokėjo skaičiuoti iki 10“ lopšelio-
darželio vaikams. 

Kovas R. Pėkienė, 
R. Nenartėnienė 
 

    

17.6. Viktorina „Būk atsargus – saugok 
save ir kitus“. 

Spalis R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

17.7. Susitikimas su Palangos kelių 
policijos pareigūnais. Edukacinė 
valandėlė „Gatvėje pavojų daug – 
neskubėk, sustok, palauk“. 

Spalis  R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

17.8. Edukacinė išvyka į Palangos 
priešgaisrinę tarnybą, valandėlė 
„Būk atsargus!“. 

Lapkritis R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

1.7.9. Renginys „Tolerancijos ratas”. Lapkritis R. Pėkienė, 
pedagogai 

    

18. SVEIKOS GYVENSENOS ORGANIZAVIMAS 

18.1. Teminių savaičių organizavimas 
grupėse: 
„Kviečiame būryn visus, sportui 
šaltis nebaisus“, 
„Augu sveikas ir stiprus“, 
„Aš – palangiškis“, 
„Švari žemė, sveikas vaikas“, 
„Jau ruduo atėjo, gausus derlius 
užderėjo“, 
„Draugų būry duonelė gardi“,  
„Švaros karalystėj“, 
„Prie puodelio arbatos“. 

Sausis -  
gruodis 

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

Vienetas  13 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Bus organizuojamos teminės 
savaitės sveikos gyvensenos 
temomis, įgyvendinami grupių 
projektai, vyks rytinės 
mankštos, pasivaikščiojimai 
bei užimtumas lauke, bus 
vedami kūno kultūros 
užsiėmimai bei edukacinės 
valandėlės. 

18.2. Grupių sveikatos saugojimo 
projektai: „Aš galiu“, „Aš ir 
gamta“, „Darželio kiemo medžiai 
– mūsų vaikystės draugai“. 

Sausis - 
gruodis 

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    



18.3. Rytinės mankštos salėje ir lauke. Sausis - 
gruodis 

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

18.4. Važinėjimasis dviračiais, 
paspirtukais, riedučiais. 

Sausis - 
gruodis 

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

18.5. Sportiniai žaidimai lauke: 
krepšinis, futbolas. 

Sausis - 
gruodis 

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

18.6. Kasdieniniai sportiniai užsiėmimai 
lauke, grūdinimas saule, oru, 
vandeniu. 

Sausis - 
gruodis 

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

18.7. Dalyvavimas Lietuvos sporto 
universiteto ir ES vykdomo 
projekto „Ikimokyklinio bei 
pradinio ugdymo turinio 
modernizavimas ir pedagogų 
kvalifikacijos tobulinimas, 
įdiegiant fizinio pajėgumo 
testavimo metodiką“ inicijuotoje 
veikloje, atliekant „Ikimokyklinio 
amžiaus (5 metų) vaikų fizinio 
pajėgumo vertinimas“ tyrimą. 

Sausis - 
gruodis 

D. Budgenaitė,  
E. Kniukštienė 

    

18.8. Visuomenės sveikatos biuro 
edukacinės valandėlės:  
„Sveiki dantukai – graži šypsena“, 
„Plauk rankas – saugok sveikatą“. 

Vasaris, 
spalis  

Auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo pedagogai 

    

18.9. Rekomendacijų rengimas: 
„Išsitiesk, kad būtum sveikas“, 
„Mankštelė: linksmosios pėdutės“ 
(plokščiapėdystės profilaktikai). 

Vasaris,  
lapkritis  

E. Kniukštienė,  
D. Budgenaitė 

    

18.10. Krepšinio varžybos  
„Kylančios žvaigždutės“. 
 

Balandis  D. Budgenaitė,  
E. Kniukštienė 

    



18.11. Tyrimas „Priešmokyklinio 
amžiaus vaikų statinės ištvermės 
vertinimas“. 

Balandis -
rugsėjis  

D. Budgenaitė,  
E. Kniukštienė 

    

18.12. Vaistažolių sodinimas, auginimas, 
rinkimas vaistažolių kalnelyje ir jų 
džiovinimas lopšelio-darželio 
„Seklytėlėje“. 

Balandis -
rugsėjis 

Grupių pedagogai     

18.13. Vaistažolių arbatos gėrimas. Spalis -
gruodis 

Grupių pedagogai     

 
 

LĖŠŲ ŠALTINIAI 
 

  Planui įgyvendinti planuojama skirti 550700,00 Eur savivaldybės biudžeto, iš jų: 129600,00 Eur valstybės biudžeto specialiosios tikslinės 
dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų, 2200,00 Eur specialiosios tikslinės dotacijos mokinių sveikatos priežiūrai lėšų. Dalis plano bus finansuojama iš 
planuojamų surinkti lėšų už suteiktas paslaugas 37100,00 Eur ir 1100,00 Eur paramos lėšų. Plano įgyvendinimą koordinuos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Reda Pėkienė ir direktoriaus pavaduotoja ūkiui Loreta Dačkienė.  


