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PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVINAS“ VEIKLOS PLANAS 2019 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 lopšelio-darželio „Žilvinas“ (toliau – 
Mokykla) metinės veiklos, strateginio 
planų įgyvendinimą. 

Sausis  R. Jurgutienė, 

I. Semėnienė, 
R. Pėkienė, 
L. Dačkienė 

Vienetas 42 SB, 

SB (MK), 
SB (SP) 

Pirmadieniais bus 

organizuojami direkciniai 
pasitarimai, kurių metu 
aptariami vykdomi darbai 

1.2. Pedagogų tarifikacijos, etatų sąrašų 
pateikimas, patvirtinimas. 

Sausis, 
rugsėjis 

R. Jurgutienė, 
I. Semėnienė, 
R. Pėkienė 

   ir veikla, numatomos 
gairės ateinančiai savaitei. 
Tai užtikrins kokybišką 

1.3. 2019 m. biudžeto sąmatos projekto 
pateikimas. 

Sausis  R. Jurgutienė, 
I. Semėnienė 

   Mokyklos veiklos plano 
įgyvendinimą, tinkamas 

1.4. Mokyklos 2019-2021 m. strateginio plano 
numatymas, koregavimas. 

Sausis  R. Jurgutienė, 
darbo grupė 

   ir saugias darbo sąlygas, 
efektyvų dokumentų 

1.5. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų Sausis R. Jurgutienė,    valdymą. 



 atestacijos 2019-2021 m. programos 
pateikimas Savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriui. 

Sausis  R. Pėkienė     

1.6. Specialistų tvarkaraščių derinimas ir 
tvirtinimas. 

Sausis, 
rugsėjis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

1.7. Salės užimtumo tvarkaraščio tvirtinimas. Sausis, 

rugsėjis 

R. Jurgutienė, 

R. Pėkienė 

    

1.8. Metinis darbuotojų veiklos vertinimas ir 
užduočių bei siektinų rezultatų 
nustatymas. 

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

    

1.9. Mokyklos vadovo 2018 m. veiklos 
ataskaitos pateikimas. 

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

    

1.10. Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų plano 
parengimas ir tvirtinimas.  

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
L. Dačkienė 
R. Pėkienė 

    

1.11. Mokyklos veiklą reglamentuojančių 
dokumentų (darbuotojų pareigybių 
aprašymų, nemokamo maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašų, vaikų 
duomenų apsaugos taisyklių ir kt.) 
rengimas, koregavimas. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
darbo grupės 

    

1.12. Švietimo stebėsenos vykdymas. Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

1.13. Darbuotojų sveikatos pasitikrinimo 
kontrolė. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė 
 

    

1.14. Programos „Pienas vaikams“ vykdymas. Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
dietistas 

    

1.15. Programos „Vaisių vartojimo skatinimas 
mokykloje“ vykdymas. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
dietistas 

    

1.16. Privačių interesų deklaracijų teikimas 
administracijai ir Viešųjų pirkimų 
komisijos nariams. 

Pasikeitus 
situacijai 

R. Jurgutienė     



1.17. Vaikų priėmimo į Mokyklą vykdymas 
vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė     

1.18. Informacijos apie laisvas vietas grupėse 
viešinimas Mokyklos interneto svetainėje. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė, 
R. Lelienė 

    

1.19. Informacijos teikimas apie Mokyklos 

veiklą, paslaugas interneto svetainėje. 

Sausis–

gruodis 

R. Jurgutienė,  

R. Pėkienė, 
R. Lelienė 

    

1.20. Mokyklos Finansų kontrolės būklės 
ataskaitos už 2018 m. parengimas ir 
pateikimas Savivaldybės administracijos 
Biudžeto skyriui. 

Vasaris  R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė 

    

1.21.  Finansinių ataskaitų rinkinių rengimas ir 
teikimas Savivaldybės administracijos 
Biudžeto skyriui. 

Vasaris R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė 

    

1.22. Mokyklos biudžeto lėšų naudojimas pagal 
patvirtintas sąmatas. 

Vasaris–
gruodis 

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

    

1.23. Viešųjų pirkimų plano rengimas ir 
derinimas. 

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

    

1.24. Darbuotojų instruktavimas saugos 
klausimais, gaisrinės, civilinės darbuotojų 
saugos mokymo programos vykdymas. 

Kovas, 
rugsėjis 

L. Dačkienė     

1.25. Mokyklos veiklos įsivertinimas: „plačiojo“ 
ir „giluminio“ auditų vykdymas. 

Kovas, 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė, 
darbo grupė 

    

1.26. Ekstremalių situacijų valdymo plano 
atnaujinimas. 

Kovas R. Jurgutienė,  
L. Dačkienė 

    

1.27. Darbuotojų kasmetinių atostogų eilės 
derinimas ir tvirtinimas. 

Kovas– 
balandis 

R. Jurgutienė, 
I. Semėnienė, 
R. Pėkienė, 

    



   L. Dačkienė     

1.28. Vaikų grupių komplektavimas steigėjo 
nustatyta tvarka. 

Gegužė  R. Jurgutienė     

1.29. Evakuacijos tvarkos atnaujinimas. Gegužė  R. Jurgutienė,  
L. Dačkienė 

    

1.30. Evakuacijos planų parengimas, tvirtinimas. Birželis R. Jurgutienė,  
L. Dačkienė 

    

1.31. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
sutarčių sudarymas, pasirašymas. 

Birželis–
rugpjūtis 

R. Jurgutienė     

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

Rugsėjis  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

1.33. Mokinių ir pedagogų registrų tvarkymas. Rugsėjis, 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Lelienė  

    

1.34. Mokesčio už vaiko maitinimą bei išlaikymą 
lengvatų nustatymas. 

Rugsėjis–
spalis, 
pagal 
poreikį 

R. Jurgutienė, 
R. Lelienė  

    

1.35. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas ir Savivaldybės administracijos 
informavimas. 

Rugsėjis  R. Jurgutienė     

1.36. Mokyklos 2020 metų dokumentacijos 
plano rengimas. 

Spalis  R. Jurgutienė, 
R. Lelienė  

    

1.37. Priešgaisrinės ir civilinės saugos būklės 
Mokykloje įvertinimas (gesintuvų, elektros 
prietaisų, varžų patikros). 

Spalis  L. Dačkienė     

1.38. Statinio techninės priežiūros vykdymas. 1 kartą 
per mėn. 

L. Dačkienė     

1.39.  Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto 
inventorizacija. 

Lapkritis–
gruodis 

I. Semėnienė, 
inventorizacijos  
komisija 

    

1.40. 2020-2022 metų strateginio plano 
rengimas. 

Lapkritis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
darbo grupė 
 

    



1.41. Mokyklos veiklos plano 2020 metams 
rengimas. 

Lapkritis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
darbo grupė 

    

1.42. Biudžeto sąmatų projektas 2020 m. Gruodis  R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė 

    

1.43. Mokyklos veiklos funkcionavimo 
užtikrinimas: šildymas, elektra, ryšiai, 

vandentiekis, kanalizacija, ilgalaikio ir 
trumpalaikio materialinio turto remontas ir 
kt. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
L. Dačkienė, 

I. Semėnienė 

    

2. MOKYKLOS TARYBOS VEIKLA 

2.1. 2018–2020 metų strateginio plano 
priemonių įvykdymo ataskaita.  
2019–2021 metų strateginio plano 
pristatymas.  
Vadovo 2018 metų veiklos ataskaita. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo, „plačiojo“ 
audito, išvadų pristatymas. 
Veiklos plano 2019 m. pristatymas. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
2019–2021 metų atestacijos programos 
derinimas. 
Mokyklos interneto svetainės 
informatyvumas, kalbos taisyklingumas. 

Sausis 
 

  

B. Šeputienė,  
R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

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

Bus organizuojami 
mokyklos tarybos 
posėdžiai, kuriuose bus 
aptarti svarbiausi 
Mokyklos veiklos 
prioritetai, iškeltų tikslų, 
uždavinių ir priemonių 
įgyvendinimas, biudžeto, 
paramos lėšų 
panaudojimas, vaikų 
maitinimo, saugios ir 
sveikos ugdymosi 
aplinkos kūrimo,  

2.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo, 
„giluminio“ audito, rezultatų aptarimas. 
Maitinimo organizavimo kokybės 
vertinimas. 
Aplinkos tvarkymo, remonto darbų vasaros 
laikotarpiu numatymas ir  paramos bei kitų 
lėšų panaudojimas. 
Mokyklos darbo vasaros laikotarpiu 
organizavimas. 

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

   Mokyklos interneto 
svetainės kokybė. 

2.3. Grupių pasiruošimas naujiems mokslo 
metams, saugios ir sveikos ugdymosi  

Rugsėjis R. Jurgutienė,  
B. Šeputienė, 

    



 aplinkos kūrimas. 
Pasiruošimas Tarptautinės mokytojų 
dienos paminėjimui. 

 R. Pėkienė     

2.4. 2019–2021 metų strateginio plano 
priemonių įvykdymo ataskaita.  
2019 m. veiklos plano įgyvendinimo 
ataskaita. 
2019 m. biudžeto ir paramos lėšų 
panaudojimo ataskaita. 
2020 metų veiklos plano derinimas.  

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

    

3. MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLA 

3.1. 2018 m. veiklos plano įgyvendinimo 
ataskaita ir 2019 m. veiklos plano 
pristatymas. 
Mokyklos veiklos įsivertinimo, „plačiojo“ 
audito, ataskaitos pateikimas ir veiklos 
rodiklių „giluminiam“ auditui vykdyti 
numatymas. 
2018 m. biudžeto ir paramos lėšų 
panaudojimo ataskaita. 
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 
2019–2021 metų atestacijos programos 
derinimas. 

Sausis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė,  
vidaus audito 
koordinavimo 
grupė 
 

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

Mokytojų tarybos 
posėdžiuose bus 
analizuojamas veiklos 
planų veiksmingumas, 
aptarti vidaus audito 
rezultatai, teikiami 
pasiūlymai dėl veiklos 
kokybės tobulinimo, 
netradicinių ugdymo 
būdų ir metodų taikymo, 
siekiant vaikų pažangos 
įvairiais amžiaus  

3.2. Mokyklos veiklos įsivertinimo, 
„giluminio“ audito, ataskaitos pateikimas. 
Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 
priešmokyklinio ugdymo vaikų 
pasirengimo mokyklai analizė. 
2018-2019 m. m. projektinių veiklų 
įgyvendinimo grupėse rezultatų aptarimas. 
Grupių darbo organizavimas vasaros 
laikotarpiu, vaikų saugumo užtikrinimas. 

Gegužė  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė,  
vidaus audito 
koordinavimo 
grupė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 
 

   tarpsniais bei užtikrinant 
emocinį ir fizinį jų 
saugumą. 



3.3. Pedagogų veiklos bei kompetencijų 
tobulinimo įsivertinimo už 2018–2019 m. 
m. apibendrinimas. 
Pedagogų darbo krūviai 2019-2020 m. m.  

Rugpjūtis 
 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

3.4. Vaiko pažangą skatinantis patyriminis 
ugdymasis: sąlygos ir veiksniai.  
2019-2020 m. m. veiklos prioritetų 
numatymas. 

Lapkritis   R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

4. METODIKOS TARYBOS VEIKLA 

4.1. Netiesioginio darbo su vaikais valandų 
panaudojimo vertinimas 2018 m.  
Edukacinio filmo apie vaikų autizmo 
požymius „Gimtadienio šventė“ peržiūra ir 
aptarimas. 
Edukacinės erdvės kūrimas vaikų 
pažintinės veiklos plėtojimui – tyrinėjimui, 
eksperimentavimui, atradimams (apskritojo 
stalo diskusijos: pasiūlymai, idėjos). 

Vasaris R. Pėkienė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

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

Metodikos tarybos 
posėdžiuose pedagogai 
dalinsis gerąja darbo 
patirtimi, organizuodami 
ar stebėdami atviras 
veiklas, klausydami 
pranešimų, aktyviai 
reflektuos, vertins 
naudojamų ugdymo  

4.2. Patirtinio ugdymo taikymas kasdienėje 
veikloje (idėjos, pasiūlymai, patarimai). 
Metodinių priemonių pateikimas ir 
aprobavimas. 

Balandis R. Pėkienė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

   būdų, metodų 
efektyvumą, priemonių ir 
aplinkos funkcionalumą, 
aptars inovacijų 
pritaikymo galimybes 
ugdymo(si) procese. 

4.3. Ilgalaikių planų vertinimas ir dermė su 
ikimokyklinio ugdymo programa 
„Padėkime augti vaikui“ ir 
Priešmokyklinio ugdymo bendrąja 
programa.  
Pagalbos vaikui specialistų parengtų 
pusmečio programų pristatymas, 
rekomendacijų teikimas dėl darbo 
tęstinumo, komandinės veiklos. 
 

Spalis R. Pėkienė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    



4.4. Pedagogų dalyvavimas konferencijose, 
metodinėse dienose, pristatant gerąją darbo 
patirtį, metodinės medžiagos perteikimas 
grįžus iš kvalifikacijos tobulinimo renginių, 
straipsnių publikavimas žiniasklaidoje, 
dalijimasis gerąja darbo patirtimi 
organizuojant atviras veiklas „Kolegė – 
kolegei“, teikiant pagalbą jaunesniems 
pedagogams. 

Sausis–
gruodis 

R. Pėkienė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

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, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

Vienetas 16 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Visuotiniuose ir grupių 
susirinkimuose, atvirų 
durų savaitės renginiuose 
tėvai susipažins su 
ugdymo proceso 
organizavimo ypatumais, 
specialistų teikiama  

5.2. Informacijos apie Mokyklą, jos veiklą, 
švietimo naujoves, Palangos miesto 
savivaldybės tarybos sprendimus teikimas 
grupių stenduose, Mokyklos interneto 
puslapyje, spaudoje. 

Sausis– 
gruodis 

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

specialistai 

   pagalba, vaikų 
pasiekimais ir pažanga. 
Aktyviai dalyvaudami 
ugdymo(si) veiklose ir 
įvairiuose renginiuose, 
turės galimybę glaudžiai 

bendrauti ir  

5.3. Tėvų dalyvavimas grupių vykdomuose 
projektuose, Mokyklos organizuojamuose 
renginiuose, parodose, akcijose, išvykose ir 
kt. 

Sausis– 
gruodis 

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

   bendradarbiauti su 
pedagogais, siekiant 
kokybiško, visapusiško 
savo vaiko ugdymo(si). 

5.4. Atvirų durų savaitė Mokykloje – „Pagalba 
vaikui“. Susitikimai su logopedais, 
specialiaisiais pedagogais, judesio  

Vasaris  R. Pėkienė, 
pagalbos vaikui 
specialistai 

    



 korekcijos mokytojais.       

5.5. Dalyvavimas akcijose:  
„Darom“, 
„Žiedais mes gražinam darželį“. 

 
Balandis, 
gegužė 
 

R. Jurgutienė, 
L. Dačkienė, 
auklėtojai, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

5.6. Šeimos dalyvavimas vertinant vaiko 
pasiekimus. 

Gegužė, 
rugsėjis 

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

    

5.7. Atvirų durų savaitė Mokykloje „Kartu mes 
galime daug“, Tarptautinei šeimos dienai 
paminėti. 

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

    

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

Gegužė  R. Jurgutienė,  
R. Pėkienė, 
auklėtojai, 
specialistai 

    

5.9. Priešmokyklinio ugdymo grupių tėvų 
bendras susirinkimas „Vaiko brandumas 
mokyklai“. 

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

    

5.10. Vaikų, pradedančių lankyti Mokyklą, tėvų 
susirinkimas „Susipažinkime“. 
 

Rugpjūtis R. Jurgutienė     

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


5.11. Visuotinis tėvų susirinkimas „Pozityvi 
tėvystė. Efektyvūs ir neefektyvūs ugdymo 
metodai“.  
Tėvų susirinkimai ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupėse: 
ugdomosios veiklos planų pristatymai, 
vaikų pasiekimai mokslo metų pradžioje.   

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

    

5.12. Vaiko gerovės komisijos susitikimai su 
tėvais, kuriant individualias vaiko 
ugdymosi programas, aptariant iškilusias 
problemas ir kt. 

Pagal 
poreikį 

R. Pėkienė, 
komisijos nariai 

    

5.13. Bendradarbiavimas su socialiniais 
partneriais: Palangos lopšeliais-darželiais, 
Klaipėdos lopšeliais-darželiais „Švyturėlis“, 
„Versmė“, „Giliukas“, Mažeikių lopšeliu-
darželiu „Bitutė“, Klaipėdos universiteto 
Tęstinių studijų institutu, Palangos 
švietimo pagalbos tarnyba, Klaipėdos 
pedagogų kultūros ir švietimo centru, 
Kretingos rajono pedagogų švietimo 
centru. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė     

5.14. Bendradarbiavimas su Palangos viešosios 
policijos skyriaus prevencijos poskyriu, 

Palangos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, 
vaikų biblioteka, vaikų etnografiniu 
ansambliu „Kikilis”, laikraščių „Vakarinė 
Palanga”, „Palangos tiltas” redakcijomis ir 
kt. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

    

5.15. Naujų bendradarbiavimo sutarčių 
pasirašymas. 

Sausis–  
gruodis 

R. Jurgutienė     

6. UGDOMOJO PROCESO PRIEŽIŪRA 

6.1. Ugdomosios veiklos stebėjimas. Sausis– 
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

Vienetas 15 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

Sistemingai stebint ir 
vertinant pasiruošimą 
ugdomajam procesui, jo 



6.2. Individualių vaiko ugdymosi programų, 
specialistų ilgalaikių planų sudarymas. 

Sausis,  
rugsėjis 

    organizavimo kokybę, 
įvairiomis formomis  

6.3 Rytinių mankštų organizavimo kokybė. Sausis, 
lapkritis 

    pateikiamos informacijos 
tikslumą ir tikslingumą,  

6.4. Informacijos tėvams grupių stenduose 
pateikimo kokybė, savaitės planų 

pateikimas stenduose. 

Sausis,  
spalis 

    įvairių programų, 
projektų įgyvendinimo 

veiksmingumą ir kt., bus  

6.5. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo sąlygos 
bendros paskirties grupėse. Ugdymo 
turinio individualizavimas ir 
diferencijavimas grupių savaitės planuose. 

Vasaris     siekiama užtikrinti 
kokybišką ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio 
amžiaus vaikų ugdymą(si)  

6.6. Prevencinių programų įgyvendinimas 
ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse 
grupėse. 

Kovas, 
lapkritis 

    Mokykloje ir tinkamą 
pedagoginių dokumentų 
pildymą. 

6.7. Dienos ritmo laikymosi kontrolė. Balandis, 
spalis 

     

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

Gegužė 
 

     

6.10. Patirtinio ugdymo plėtojimas kasdienėje 
vaikų veikloje. 

Gegužė      

6.11. Žaidimų ir kitų užimtumo formų 

organizavimas vaikams lauke.  

Birželis       

6.12. Vaikų turizmo renginių dokumentacijos 
rengimas ir kontrolė. 

Rugsėjis      

6.13. Grupių ilgalaikiai planai. Rugsėjis      

6.14. Edukacinės aplinkos vaiko patirtiniam 
ugdymui(si) grupėse vertinimas. 

Spalis       

6.15. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 
kryptingumas. 

Gruodis       

 
 
 



 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 
įgyvendi- 

nimo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi- 
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

7. VAIKŲ SAVIRAIŠKA, KULTŪRINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS 

7.1. Edukacinė valandėlė „Sausio 13-ajai, 
Laisvės gynėjų dienai, atminti“. 

Sausis R. Pėkienė, 
darbo grupė 

Vienetas 40 SB, 
SB (MK), 

Bus organizuotos 
tradicinės ir netradicinės  

7.2. Teminė savaitė „Mums šaltis nebaisus“ 
(žiemos smagumai, rūpesčiai, 
eksperimentai). 

Sausis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

  SB (SP) šventės, parodos, akcijos, 
edukaciniai užsiėmimai, 
teminės savaitės, kuriose 
vaikams bus sudarytos 
sąlygos plėtoti savo  

7.3. Renginys „Palangos žemaitukai sveikina 
Lietuvą“, skirtas Vasario 16-ajai, 
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, ir 
Žemaitijos metams paminėti. 
Akcija „Sugrįžkit paukšteliai Palangos 
miestelin“. 

Vasaris  R. Pėkienė, 
darbo grupė 

   gebėjimus per patirtinį 
ugdymą, aktyviai 
bandant, tyrinėjant ir 
eksperimentuojant. 

7.4. Vaikų meninių darbų paroda „Gražiausi 
lietuviški žodžiai“, skirta lietuvių kalbos 
dienoms paminėti. 

Vasaris  R. Pėkienė,  
E. Ambrozienė, 
R. Oniūnienė 

    

7.5. Teminė savaitė „Amatininkų 
dirbtuvėse“ (išvykos, susitikimai). 

Kovas R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.6. Kaziuko mugė „Žemaičių jomarko 
šurmulys“. 

Kovas  R. Pėkienė, 
darbo grupė 

    

7.7. Užgavėnių šėlsmas „Šoksim, trypsim, 
žiemą varysim“. 

Kovas R. Pėkienė, 
darbo grupė 

    

7.8. Šventinis koncertas „Skambiausios eilės 
ir dainos Tau, Lietuvėle”, skirtas  

Kovas  R. Pėkienė, 
darbo grupė 

    



 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti. 

      

7.9. Teminė savaitė „Bundančios žemės 
paslaptys“ (stebėjimai, bandymai, 
tyrinėjimai). 
Vaikų meninių darbų paroda „Žeme, 
žeme, atverki langelį“. 

Kovas  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.10. Teminė savaitė „Mažais žingsneliais link 
knygelės“ (išvykos, susitikimai). 
Akcijos: „Skaitau ir dalinuosi“, 
„Paskaityk man knygelę“. 
Vaikų meninių darbų paroda „Piešiu 
pasaką“. 

Balandis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.11. Šventinis rytmetys „Su kiškučio 
margučiu švęsti linksma ir smagu“. 
Išvyka į Palangos Margučių alėją, veikla 
darželio margučių marginimo 
dirbtuvėse. 
Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda 
„Oi gražumas to margučio!“. 

Balandis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.12.  Vaikų kūrybinių darbų paroda 
„Gražiausi žiedai Tau, mamyte!”. 

Gegužė  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.13. „Gegužė - mažųjų atradėjų mėnuo“. 
Teminės savaitės: 
„Profesijų savaitė“; 
„Aš – smalsus tyrėjas“; 
„Laukas kviečia...“. 
Edukacinės programos „Robotų 
pasaulyje“. 

Gegužė  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

7.14. Atsisveikinimas su darželiu „Likite 
sveiki, žaislai“. 

Gegužė  R. Pėkienė, 
priešmokyklinio 



   ugdymo 
pedagogai 

    

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

Gegužė R. Pėkienė, 
darbo grupė 

    

7.16. Žinių diena „Rudenėlio takeliu į darželį 

aš skubu”. 

Rugsėjis  R. Pėkienė, 

Ž. Verygienė, 
E. Ambrozienė, 
V. Juozapavičienė 

    

7.17. Išvykų savaitė „Kuprinėlę ant pečių ir 
keliaujam takučiu“. 
Žygiai po Palangą, žymiausių objektų 
lankymas, dalyvavimas muziejų 
organizuojamuose edukaciniuose 
užsiėmimuose. 

Rugsėjis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.18. Vaikų ir tėvų rudeninių kompozicijų 
paroda „Daržovių pokštai”. 
Akcija „Dėliojame mandalą – rudens 
gėrybių pynę“. 
Vaikų piešinių paroda „Lietaus 
žingsneliais ruduo ateina“. 

Rugsėjis–
spalis 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.19. Menų savaitė „Spalvų ir garsų 
eksperimentai“. 

Spalis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
meninio ugdymo 
mokytojai 

    

7.20. Rudens vakarojimai grupėse: „Duonelė, 
kad ir juoda, bet stiprybės duoda”, 
„Paauksuoti lapai suktinėlį šoka”, 
„Liūdėti neleis mums žibintų šviesa”. 

Lapkritis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.21. Adventiniai vakarojimai grupėse  
„Iš tamsos į šviesą su Advento žvakele“. 

Gruodis  Auklėtojos, 
priešmokyklinio 

    



   ugdymo 
pedagogai 

    

7.22. Vaikų meninių darbų paroda  
„Pūga mums lopšinę dainuoja”. 
Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda 
„Baltos snaigės sukasi ratu”. 

Gruodis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

7.23. Kalėdiniai renginiai „Šoksime visi kartu 
su Kalėdų seneliu”. 

Gruodis  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

8. PROJEKTINĖ VEIKLA 

8.1. Neformaliojo vaikų švietimo programų 
ruošimas, teikimas Savivaldybės 
administracijai dėl finansavimo ir jų 
vykdymas. 

Kovas– 
gruodis 

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

Bus įgyvendinti įvairūs 
vaikų saviraiškos, 
tautinio, pilietinio bei 
prevencinio ugdymo  

8.2. Grupių projektų vykdymas: 
„Ką mums sako medžiai?“, „Aš saugus 
ir mylimas, kai suaugęs šalia“, „Spalvų ir 
pojūčių pasaulyje“, „Miklūs piršteliai – 
graži kalbelė“, „Didelės ir mažos gamtos 
dovanos“, „Šviesos stalo paslaptys“, 
„Mažos rankelės – dideli darbeliai“, 
„Suk suk ratelį“. 

Sausis–
gegužė 

Auklėtojos     projektai. 

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

9.1. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo 
kūno kultūros pedagogų asociacijos 
narių respublikinis projektas 
„Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 
2019“. 

Sausis–
vasaris  

Darbo grupė Vienetas 50 SB, 
SB (MK), 
SB (SP) 

50 Mokyklos vaikų 
dalyvaus respublikinėse 
akcijose, iniciatyvose, 
konkursuose, parodose ir 
kituose renginiuose. 

9.2. Respublikinis projektas „Lietuvos 
mažųjų žaidynės 2019“. 

Sausis–
balandis 

M. Abaravičiutė, 
R. Korsakienė, 
D. Budgenaitė 

    



9.3. Respublikinis projektas „Mes 
rūšiuojame“.  

Sausis–
gruodis 

Auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai  

    

9.4. Respublikinė pilietinė iniciatyva 
„Atmintis gyva, nes liudija“, skirta 
Sausio 13-ai atminti. 

Sausis R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

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

Vasaris–
kovas 

V. Juozapavičienė     

9.6. Respublikinis ekologinis konkursas 
„Mano žalioji palangė“. 

Kovas–
gegužė 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

9.7. Respublikinė akcija „Rieda ratai 
rateliukai“, skirta Tarptautinei dienai be 
automobilio ir Europos judriajai savaitei 
paminėti. 

Rugsėjis R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

9.8. Respublikinis mokinių, mokytojų ir 
visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“. 

Spalis  Priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistas 

    

9.9. Dalyvavimas įvairiuose respublikos 
ikimokyklinių įstaigų organizuojamuose 
renginiuose. 

Pagal 
planą 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio  

    



   ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

 
1.1.3. Priemonė. Mokytojų kvalifikacija. 

Eil. 

Nr. 
Priemonė  

Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo 
Matavimo 

vnt. 

Priemonių 

įgyvendi- 
nimo 

pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi- 
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

10. MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

10.1. Pedagogų profesinių kompetencijų 
tobulinimas Palangos švietimo pagalbos 
tarnybos, Klaipėdos miesto pedagogų 
švietimo ir kultūros centro, Kretingos 
rajono pedagogų švietimo centro, 
Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų 
instituto organizuojamuose seminaruose, 
kursuose. 

Sausis–  
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

Procentas  100 SB (MK), 
SB 

Dalyvaudami įvairiuose 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose, visi 
Mokyklos pedagogai 
tobulins savo profesines 
kompetencijas, dalinsis 
sukaupta patirtimi, plėtos 
socialinės partnerystės 
ryšius su kolegomis. 10.2. Seminaras „Ikimokyklinis ugdymas 

lauke“ Mokyklos pedagogams. 
 

Balandis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

10.3. Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Ir 
močiutė, ir mama, pasipuoš mana 
skara“. 

Balandis–
gegužė 

R. Pėkienė,  
L. Miežetienė,  
A. Viskontaitė, 
V. Jašinskienė 

10.4. Seminaras „Išmintingas ugdymas. Kaip 
padėti vaikams, turintiems elgesio ir 
emocijų sutrikimus“ Mokyklos 
pedagogams. 

Spalis  R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

10.5. Metodinė diena „Patyriminio ugdymo 
įgyvendinimas Palangos lopšelyje-
darželyje „Žilvinas““. 
 

Lapkritis R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 



11. MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 

11.1. Vertintojų grupės dėl logopedės Erikos 
Ambrozienės praktinės veiklos atitikimo 
logopedo metodininko kvalifikacinei 
kategorijai įvertinimo sudarymas. 

Balandis  R. Pėkienė Procentas  92 SB (MK) 
SB 

2019 m. 1 pagalbos 
vaikui specialistas įgys 
metodininko 
kvalifikacinę kategoriją ir 
bus vertinama 1  
pedagogo atitiktis turimai 
kvalifikacinei kategorijai. 
Iš viso Mokykloje dirbs 
92 proc. atestuotų 
mokytojų.  

11.2. Logopedo metodininko kvalifikacinės 

kategorijos suteikimas logopedei Erikai 
Ambrozienei. 
Auklėtojos metodininkės Irenos 
Sarapinienės veiklos rodiklių atitikties 
turimai kvalifikacinei kategorijai 
svarstymas. 
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 
mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų (išskyrus psichologus) 2020-
2022 metų atestacijos programos 
svarstymas. 
Palangos lopšelio-darželio „Žilvinas“ 
mokytojų ir pagalbos mokiniui 
specialistų atestacijos komisijos posėdžių 
grafiko 2020 m. tvirtinimas. 

Gruodis 

 
1.1.4. Priemonė. Mokinių maitinimas. 

Eil. 
Nr. 

Priemonė  
Vykdymo 
terminas 

Atsakingas asmuo 
Matavimo 

vnt. 

Priemonių 
įgyvendi- 

nimo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi- 
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

12. MAITINIMO ORGANIZAVIMAS 

12.1.  Nemokamo maitinimo organizavimo 
Mokykloje tvarkos aprašo atnaujinimas 
ir tvirtinimas. 

Kovas  R. Jurgutienė Vienetas 150 SB (SP) Mokykloje bus sveikai 
maitinami 150 vaikų, 5 
priešmokyklinio amžiaus 
vaikai gaus nemokamą 
maitinimą. 



12.2.  Užmokesčio už vaikų išlaikymą lengvatų 
nustatymas. 

Rugsėjis R. Jurgutienė,  
R. Lelienė 

    

12.3.  Valgiaraščių rengimas, tvirtinimas ir 
derinimas su Valstybine maisto ir 
veterinarijos tarnyba. Patiekalų gamybos 
technologinių kortelių rengimas.  

Pagal 
poreikį 

R. Jurgutienė,  
dietistas 

    

12.4.  Dokumentacijos ir buhalterinės 
apskaitos pildymas (ataskaitų „Pienas 
vaikams“, ,,Vaisių vartojimo skatinimas 
mokykloje“ rengimas, darbuotojų 
maitinimo apskaita, piniginių išlaidų 
pildymas nemokamam maitinimui).  

Nuolat R. Jurgutienė,  
I. Semėnienė,  
dietistas 

12.5. Mokyklos maisto tvarkymo patalpų 
kontrolė: maisto paruošimo ir patalpų 
higieninė būklė.  

Nuolat R. Jurgutienė,  
L. Dačkienė,  
dietistas 

12.6.  Temperatūros patikra gaminamoje 
produkcijoje.  

Nuolat Dietistas 

12.7. Maisto produktų priėmimo, laikymo, 
sandėliavimo kontrolė 

Nuolat R. Adomaitienė, 
L. Dačkienė 

12.8.  Savikontrolės sistemos, diegiant geros 
higienos praktikos taisykles, vidaus 
auditas. 

Gruodis  L. Dačkienė, 
R. Adomaitienė, 
dietistas 

 
 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 
įgyvendi- 

nimo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi- 
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

13. MOKYMO BAZĖS TURTINIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

13.1. Trumpalaikio inventoriaus įsigijimas 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio  

II-III 
ketvirčiai 

R. Jurgutienė,  
L. Dačkienė 

Vienetas 3 SB Bus įsigyta šiuolaikiškų, 
inovatyvių ugdymosi  



 ugdymo grupėse.      priemonių, skatinančių 
mokytis iššifravimo, 
problemų sprendimo, 
programavimo pagrindų. 

13.2. Mokymo priemonių įsigijimas, 
atnaujinimas. 

II-IV 
ketvirčiai 

R. Pėkienė Vienetas  130 SB (MK), 
SB (SP), 
SB 

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

  
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 
įgyvendi- 

nimo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi- 
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

14. MOKYMOSI APLINKOS TURTINIMAS IR MODERNIZAVIMAS 

14.1. Teritorijos aptvėrimas tvora.  
II-IV 
ketvirčiai 

L. Dačkienė 
Kv. m.  9742 SB Teritorija bus aptverta 

tvora, atitinkančia HN 
reikalavimus.  

14.2. Konvekcinės krosnies įsigijimas. II-III 
ketvirčiai 

L. Dačkenė 
Vienetas  1 SB  Bus įsigyta konvekcinė 

krosnis.  

14.3.  Pastato drenažo tinklų įrengimas. II-IV 
ketvirčiai 

L. Dačkienė 
Kv. m.  583 SB Bus įrengti nauji išorinio 

pastato drenažo tinklai. 

14.4.  Lauko aikštelių įrenginių atnaujinimas ir 
sutvarkymas.  

III 
ketvirčiai 

L. Dačkienė 
Vienetas  9 SB (PN), 

parama 
Bus suremontuotos ir 
perdažytos smėlio dėžės. 

14.5.  Higienos normos reikalavimų vykdymo 
užtikrinimas.  

I–IV 
ketvirčiai 

L. Dačkienė 
Vienetas  7 SB Bus vykdomos 

svarstyklių, elektros 



priemonių varžų, 
gesintuvų, termometrų 
patikros, vaistinėlių 
papildymas.  

15. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA 

15.1. Darbuotojų sveikatos patikros kontrolė. Sausis–

gruodis 

R. Jurgutienė Vienetas 6 SB, 

SB (SP) 

Bus užtikrinamas 

higienos normos 
laikymasis.  15.2. Mokyklos patalpų kontrolė (švara ir 

tvarka grupėse). 
Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
L. Dačkienė 

15.3. Sveikatingumo veiklos stebėjimas: 
grūdinimas oru, vaikų fizinis aktyvumas, 
higienos laikymasis įvairiais režiminiais 
momentais, savitvarka. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė, 
R. Pėkienė 

15.4.  Pedagoginių darbuotojų, auklėtojo 
padėjėjų, valytojų sveikatos žinių ir 
įgūdžių atestavimo pažymėjimų 
galiojimo terminų kontrolė. 

Sausis–
gruodis 

R. Jurgutienė 

15.5.  Pirmosios pagalbos rinkinių papildymas. Gegužė  L. Dačkienė 

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

Spalis 
L. Dačkienė,  
R. Pėkienė 

 
 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 
įgyvendi- 

nimo 
pasiekimo 
rodiklis 

Finansavi- 
mo šaltinis 

Pamatuojamas rezultatas 

16. VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA 

16.1. POSĖDŽIAI       

16.1.1. Individualių vaiko ugdymo programų 
2018-2019 m. m. I-o pusmečio analizė 
ir jų sudarymas 2018-2019 m. m. II-am 

Sausis R. Pėkienė, 
specialistai,  
komisijos nariai 

Vienetas 4 SB (MK) Bus organizuojami vaiko 
gerovės komisijos 
posėdžiai, kuriuose bus 



 pusmečiui. 
Pagalbos vaikui specialistų darbo 
ataskaitų už 2018-2019 m. m. I-ą 
pusmetį pateikimas, vaikų pasiekimų 
vertinimas. 
Pagalbos vaikui specialistų parengtų 
programų 2018-2019 m. m. II-am 
pusmečiui aptarimas. 

     aptariami specialiųjų 
poreikių vaikų 
pasiekimai, pažanga, 
teikiamos pagalbos 
rezultatyvumas, 
ugdymo(si) programų, 
aplinkos pritaikymo 
klausimai, vertinamas 

16.1.2. Individualių vaiko ugdymo programų 
2018-2019 m. m. II-o pusmečio analizė. 
Pagalbos vaikui specialistų darbo 
ataskaitų už 2018-2019 m. m. II-ą 
pusmetį pateikimas, vaikų pasiekimų 
vertinimas. 
Kalbinių gebėjimų vertinimas 
ikimokyklinio ugdymo grupėse 
„Bangelės“ ir „Ąžuoliukai“. 
Specialiosios pedagoginės pagalbos 
poreikio įvertinimas 2019-2020 m. m. 
Vaiko gerovės komisijos veiklos 2019 
m. I-ą pusmetį rezultatyvumas. 

Gegužė R. Pėkienė, 
specialistai, 
komisijos nariai 

   Mokykloje vykdomos  
prevencinės ir 
sveikatingumo ugdymo 
veiklos efektyvumas. Bus 
teikiama pagalba tėvams, 
pedagogams, vyks 
konstruktyvus dialogas su 
socialiniais partneriais. 

16.1.3. Pirminis specialiųjų ugdymosi poreikių 
vertinimas. 

„Vaikų, turinčių kalbėjimo ir kalbos 
sutrikimų, vardinio sąrašo 2019-2020 m. 
m.“, „Specialiuosius ugdymosi poreikius 
turinčių vaikų vardinio sąrašo 2019-
2020 m. m.“ ir „Vaikų, turinčių 
motorinio vystymosi ir judesio ir 
padėties sutrikimų, vardinio sąrašo 
2019-2020 m. m.“ sudarymas. 
Pagalbos vaikui specialistų darbo grafikų 
derinimas. 
Sveikatingumo renginių organizavimas. 
 

Rugsėjis R. Pėkienė, 
specialistai 

    



16.1.4. Individualių vaiko ugdymo programų 
2019-2020 m. m. I-am pusmečiui 
sudarymas. 
Pagalbos vaikui specialistų ilgalaikių 
programų 2019-2020 m. m. I-am 
pusmečiui aptarimas. 
Prevencinės veiklos organizavimas 
Mokykloje. 
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų adaptacijos bendrojo ugdymo 
grupėse vertinimas. 

Spalis  R. Pėkienė, 
specialistai, 
komisijos nariai 

    

16.1.5. Vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi 
poreikius, vardinių sąrašų 2019-2020 m. 
m. papildymas, išvadų tikslinimas. 
Vaiko gerovės komisijos 2019 m. 
veiklos analizė, priemonių planavimas 
2020 m. 

Gruodis  R. Pėkienė, 
specialistai, 
komisijos nariai 

    

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

Sausis– 
gruodis 

R. Pėkienė, 
specialistai  

16.3.  Pranešimas „Mokyklos mikroklimatas: 

gyventi draugiškai – misija 
(ne)įmanoma?“ bendruomenei.  

Spalis R. Pėkienė, 

komisijos nariai 

16.4. Bendradarbiavimas su Palangos ŠPT 
specialistais, vertinant vaikų 
specialiuosius ugdymosi poreikius, 
konsultuojantis specialiosios 
pedagoginės pagalbos teikimo 
klausimais, ir su Vilniaus vaiko raidos 
centro specialistais, teikiant vaikų 
charakteristikas, ruošiantis tyrimams 
ligoninėje, analizuojant rekomendacijas. 

Sausis– 
gruodis 

R. Pėkienė, 
specialistai  



17. PREVENCINĖ VEIKLA 

17.1. Prevencinių programų 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, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

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

Į ugdymo(si) procesą 
integruotos įvairios 
prevencinės veiklos padės 
formuoti vaikų nuostatą 
elgtis tolerantiškai ir 
draugiškai vienas kito 
atžvilgiu, laikytis saugaus 
elgesio taisyklių bei  

17.2. Socialinių gebėjimų programos „Zipio 
draugai” vykdymas. 

Sausis–
gruodis 

R. Nenartėnienė     susitarimų, plėtoti 
socialinius ryšius. 

17.3. Dalyvavimas „Vaikų linijos“ 
skelbiamoje „Veiksmo savaitėje BE 
PATYČIŲ“. 

Kovas  R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

17.4. Teminės savaitės „Kur tas raktelis 
širdelei atverti?“ organizavimas grupėse. 

Lapkritis R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

17.5. Gerumo akcijų organizavimas: 
„Skirtingos vienos poros kojinės“, skirta 
Pasaulinei Dauno sindromo dienai 
paminėti, 
„Padovanok draugui šilumą“, skirta 
Tarptautinei draugo dienai paminėti, 
„Mes visada šalia vienas kito“, 
Tarptautinei žmonių su negalia dienai 
paminėti. 

 
Kovas 
 
 
Lapkritis 
 
 
Gruodis  

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai, 
specialistai 

    

17.6. Susitikimai su Palangos viešosios 
policijos skyriaus prevencijos poskyrio, 
priešgaisrinės tarnybos pareigūnais.  

Spalis–
lapkritis 

R. Pėkienė, 
priešmokyklinio 
ugdymo 

    



 Edukacinės valandėlės „Gatvėje pavojų 
daug – neskubėk, sustok, palauk“, „Būk 
atsargus!“ 

 pedagogai     

18. SVEIKOS GYVENSENOS ORGANIZAVIMAS 

18.1. Teminių savaičių organizavimas 
grupėse:  

„Aš judu, tu judi ir visi mes judam“, 
„Rudenėlio kraitė“. 

 
 

Rugsėjis 
Spalis  

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 

priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

Vienetas 8 SB, 
SB (MK), 

SB (SP) 

Tradicinėmis ir 
netradicinėmis formomis 

bus organizuojama 
visapusiška sveikos 
gyvensenos įgūdžius 

18.2. Edukaciniai užsiėmimai, akcijos, 
konkursai: 
„Žiemos sporto virusas“ (akcija), 
„Iš kur atsiranda maistas?“, 
„Sveiki dantukai – graži šypsena“, 
„Vandenuką gerti sveika“ (akcija), 
 „Aplink darželį“ (akcija), 
„Saulė šildo – saulė žeidžia“, 
 „Būk matomas“ (akcija), 
„Mokau draugus taisyklingai plauti 
rankas“, 
„Taisyklinga laikysena“, 
„Geri“ ir „blogi“ maisto produktai“,  
„Sveikų pietų lėkštė“ (konkursas). 

 
 
Sausis  
Vasaris  
Kovas  
 
Balandis 
 
 
Gegužė  
 
Spalis  

Visuomenės 
sveikatos 
priežiūros 
specialistė  
I. Bučaitė 

   formuojanti veikla: vaikai 
įgys žinių apie sveiką 
mitybą, sporto rūšis, 
pratinsis aktyviai fiziškai 
judėti, patirs sportavimo 
kartu su kitais džiaugsmą. 

18.3. Dalyvavimas Europos judriosios savaitės 
renginiuose: 
Palangos miesto priešmokyklinukų 
sporto šventė prie jūros „Pušyno 
takeliais į sveikuolių šalį“,  
judrioji veikla su meninio ugdymo 
(šokių) mokytoja „Šokio žingsniu į 
sveikatą“, 
pramoga patiems mažiausiems „Rieda 
rieda kamuoliukai“, 
judriųjų žaidimų popietė lauke „Žaidžiu  

Rugsėjis  R. Pėkienė,  
darbo grupės 

    



 – sveikas esu“.       

18.4. Dalyvavimas respublikinio projekto 
„Sveikatiada” skelbiamose iniciatyvose:  
„Sveikatiados maisto detektyvai“ – 
sveikos mitybos iššūkiai, 
„Vandens lašelio galia“, skirta 
Tarptautinei vandens dienai paminėti, 
„Mankštiada“ („Einu į darželį 
pėsčiomis“, „Grupės žygis prie jūros“, 
„Judam visą mėnesį mankštos ritmu“ ir 
kt.). 

 
 
 
Vasaris–
balandis, 
Kovas 
 
 
Rugsėjis–
gruodis  

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

18.5. Rytinės mankštos, kūno kultūros 
užsiėmimai salėje ir lauke. 

Sausis–
gruodis 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

18.6. Aktyvus judėjimas lauke: važinėjimasis 
dviračiais, paspirtukais, krepšinio, 
futbolo žaidimai, judrieji žaidimai ir kt. 

Sausis–
gruodis 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

18.7. Kasdienis grūdinimas saule, oru, 
vandeniu. 

Sausis–
gruodis 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

18.8. Dalyvavimas miesto, respublikos  
organizuojamuose renginiuose, akcijose, 
projektuose, propaguojančiuose sveiką 
gyvenseną. 

Sausis–
gruodis 

R. Pėkienė, 
auklėtojos, 
priešmokyklinio 
ugdymo 
pedagogai 

    

 
 
 



LĖŠŲ ŠALTINIAI  
 

Planui įgyvendinti planuojama skirti 567059,00 Eur savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų 189033,00 
Eur mokinio krepšelio lėšų. Dalis plano bus finansuojama iš planuojamų surinkti 38340,00 Eur specialiųjų programų (pajamos, teikiamas paslaugas) ir 
988,00 Eur paramos lėšų, 1640,00 Eur patalpų nuomos lėšų. Plano įgyvendinimą koordinuos Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir 
direktoriaus pavaduotojas ūkiui. Priežiūrą vykdys Mokyklos direktorius. 
  


