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      PATVIRTINTA 

      Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“  

      direktoriaus 2023  m. sausio 12 d. 

      įsakymu Nr.V1-5 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau tekste – Lopšelis-darželis) veiklos 

planas 2023 metams (toliau – Planas), parengtas atsižvelgiant į Lopšelio-darželio 2021-2025 metų 

strateginį planą, Lopšelio-darželio bendruomenės poreikius. Nustatomi metiniai įstaigos tikslai bei 

uždaviniai, prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti. 

2.  Įgyvendinant metinį veiklos planą siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, 

atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip 

pat ir etninius, socialinius, pažintinius gebėjimus, ugdyti vaiko kognityvinius įgūdžius, padėti vaikui 

pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti 

švietimui skirtus išteklius. 

3.  Kretingos lopšelis-darželis „Pasaka“ ugdomąją veiklą organizuoja ir vykdo 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Švietimo 

Įstatymu, Valstybine švietimo strategija, ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa bei kitais švietimo veiklą reglamentuojančiais dokumentais. 

 4. Planą įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, savivaldos institucijos, 

pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai, jų tėvai, bendruomenės nariai. 

  5.  Lopšelio-darželio 2023 metų veiklos planą rengė Lopšelio-darželio direktoriaus 

2022 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V1-72 sudaryta darbo grupė.  

II. VIZIJA 

 

Saugi, atvira naujovėms, bendradarbiaujanti ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

III. MISIJA 

 

 Kūrybingas, pilietiškas, fiziškai aktyvus ir savo gebėjimais pasitikintis vaikas.  

IV. 2022 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

 Įgyvendinant 2022 metų veiklos planą, buvo siekiama šių 2021-2025 m. strateginiame 

plane iškeltų tikslų – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą, užtikrinti sveiką, saugią ir 

šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką. 2022 metais Kretingos lopšelio-darželio 

„Pasaka“ prioritetinė veiklos sritis ugdymo procese – darbuotojų profesionalumo, partnerystės ir 

lyderystės stiprinimas. Tikslas – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. Siekiant 

įgyvendinti tikslą buvo iškelti keturi uždaviniai: 

1. uždavinys – ugdyti vaikų gebėjimą spręsti problemas.  

Įgyvendinant šį uždavinį mokytojos ir švietimo pagalbos specialistai šia tema nuolat 

vedė įvairias veiklas ir užsiėmimus. Taikant Lean metodiką buvo siekiama išsiaiškinti kaip pagerinti 

vaikų gebėjimą spręsti problemas.  Tad mokytojai planuodami ugdomąsias veiklas atsižvelgė į 16-ą 

pasiekimų sritį – problemų sprendimas. Ugdymo proceso metu mokytojos kūrė situacijas ir veiklas 

skatinančias ugdyti problemų sprendimo gebėjimus. Taip pat socialinė pedagogė Dainora 

Kalniškienė vaikams pravedė 14 užsiėmimų, kurių metu vaikai praktiškai atliko įvairias užduotis ir 

veiklas ugdydami kritinį mąstymą, kūrybiškumą, bendravimo, bendradarbiavimo galimybes. 16-os 
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pasiekimų srities – problemų sprendimas žingsnelis pagerėjo iki 3,3 (buvo 2,9). Taip pat parengtas 

„Kimochi“, „Zipio draugai“, alkoholio ir tabako prevencinių  programų vykdymo pagalbos planas 

bei visų grupių mokytojai aprūpinti reikiamomis „Kimochi“ priemonėmis. Visi mokytojai turėjo 

galimybę atnaujinti žinias.  Organizuotas seminaras ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinis 

ugdymas su Kimochis žaislais''. Naujai pradėję dirbti mokytojai supažindinti su „Kimochi“ programa. 

Taip pat šiais metais įstaigoje pradėtos įgyvendinti „Plakatų smurto prevencijos tema praktinio 

taikymo rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams“. 

2. uždavinys – aktyvinti tėvų bendradarbiavimą naudojant el. dienyną „Mūsų 

darželis“. 

 Taikydami Lean metodą  ir aktyviai bendraudami su tėvais (globėjais) išsiaiškinome, 

kad siekiant didinti tėvų prisijungimų skaičių prie elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ būtina 

nuolatinė el. dienyno stebėsena. Pradėjus fiksuoti tėvų (globėjų) prisijungimų skaičių buvo 

aiškinamasi priežastis, kodėl daugelis tėvų prisijungia pasyviai. Išsiaiškinome, kad ne visi tėvai 

(globėjai) žino kaip veikia ir kokios funkcijas atlieka el. dienynas „Mūsų darželis“, taip pat 

elektroninis dienynas tėvams (globėjams) yra nepatrauklus ir teikiantis minimalią informaciją apie 

vaiką. Norėdami išspęsti šią problemą paruošėme pristatymą su  paaiškinimu kaip veikia ir kokias 

funkcijas atlieka šis elektroninis dienynas. Skaidrės tėvams (globėjams) buvo pristatytos per pirmąjį 

tėvų susirinkimą rugsėjo mėn. Kitas sprendimo būdas buvo elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ 

paversti patraukliu ir dominančiu tėvus. Mokytojai kartą per mėnesį atlieka pasiekimų ir pažangos 

vertinimą kiekvienam vaikui, pasirinkdami tam tikras pasiekimų sritys. Vertinimas yra atliekamas 

aprašant individualius vaiko gebėjimus ir pasiekimus  pateikiant įrodymus (nuotrauka ar video). Taip 

pat mokytojai kartą savaitėje įkelia nuotraukas arba filmuotą medžiagą skiltyje „Vaiko veikla“. Taip 

tėvai gali stebėti vaiko veiklas grupėje ar įstaigoje. Nelankytų dienų pateisinimas taip pat vyksta tik 

el. dienyne, popierinių pateisinimų atsisakyta. Įvedus šias naujoves, pastebėta, kad tėvų (globėjų) 

prisijungimas į el. dienyną „Mūsų darželis“ ženkliai pagerėjo. Prie el. dienyno „Mūsų darželis“ kas 

mėnesį prisijungia beveik 80 proc. tėvų (buvo 50 proc.) 

3. uždavinys – stiprinti mokytojų bendradarbiavimą.  

Siekiant stiprinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą, taikant Lean metodiką, buvo 

nuspręsta kiekvieną savaitę organizuoti susirinkimus. Visiems mokytojams yra suteikiama galimybė 

išsakyti savo mintis ir pastebėjimus, būti išgirstiems ir suprastiems. Susirinkimų metu diskutuota apie  

galimybę stebėti kolegų veiklas, kuriose būtų pristatomos  pačių sukurtos metodinės priemonės. 

Taigi, taip gimė idėja sukurti  metodinių priemonių banką google diske. Išsikeltas tikslas, kad 

kiekvienas mokytojas pristato bent po vieną savo sukurtą metodinę priemonę, kuri nufilmuojama ir 

talpinama google diske. 2022 m. pristatyta 16 metodinių priemonių. Šis metodas pasirinktas, nes 

neturime galimybės stebėti kolegių veiklas.  

Taip pat mokytojai noriai padeda jaunesniems kolegoms, stebi vieni kitų užsiėmimus,  

dalinasi patirtimi, savo kurtomis priemonėmis ir idėjomis. Rengiant įvairius koncertus, parodas, 

šventes yra sudaromos darbo grupės, kur pedagogės bendrauja ir bendradarbiauja siekiant gerų 

rezultatų. Mokytojos visada stengiasi palaikyti ir dalyvauja visuose renginiuose, kuriuos organizuoja 

kolegės.  2022 metais visiems mokytojams organizuota edukacinė išvyka į Klaipėdą.  

4. uždavinys – organizuoti veiklas vaikų savivertei, saviraiškai ir kūrybiškumui 

atskleisti. 

2022 metais įstaigoje suorganizuoti 43 renginiai, į daugelį jų buvo įtraukti ir tėvai. Rajono 

mastu organizuoti 3 tradiciniai renginiai. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga 

Žiaušienė  suorganizavo Kretingos rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

varžytuves ,,Futboliukas“,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Jūratė Balčytienė ir 

priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Roma Lukienė organizavo plenerą „Rudens mozaika", 

mokytojos D. Ataitė-Endružienė ir R. Lukienė organizavo rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 1-4 kl. mokinių bei mokytojų kalėdinę akciją „Kalėdų stebuklo 

belaukiant“, kurios metu buvo papuoštos švietimo skyriaus, Kretingos Dienos veiklos centro eglutės. 

Dienos veiklos centre suorganizuotas ir šventinis koncertas. Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ieva 

Galdikaitė, vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja Lilija Narmontienė, ikimokyklinio ugdymo 
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mokytoja metodininkė Jūratė Balčytienė, respublikos mastu suorganizavo kūrybinių darbų parodą 

„Šviesa mano delne“. Darbai iš įvairių Lietuvos miestų, eksponuoti ikimokyklinės ugdymo įstaigos 

lauko erdvėje. Virtualią respublikinę kūrybinių darbų parodą „Spalvotas ruduo arbatos puodelyje" 

organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Jakienė ir Aušra Žemaitienė. 

Šios mokytojos taip pat organizavo ir virtualią respublikinę parodą „Metodinių priemonių įvairovė 

įtraukiajame ugdyme". Priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Inga Žiaušienė ir 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Stasė Anužienė organizavo virtualią kūrybinių darbų 

parodą „Ir gyvūnai švenčia Kalėdas“. Skatinant vaikų kūrybiškumą bei saviraišką  mokytojos su 

ugdytiniais 2022 metais dalyvavo 83 renginiuose, akcijose, parodose, iš jų 70 respublikos mastu. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Violeta Stančikienė su savo ugdytiniais dalyvavo 

respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“ ir net 4 kartus mėnesio iššūkių prezentacijose 

nominuoti tarp geriausių 500 dalyvių komandų iš Lietuvos. Ugdymo įstaigoje didžiulis dėmesys 

skiriamas patyriminiam vaikų ugdymui, tad kiekvienoje grupėje vykdomas bent vienas nuolatinis 

projektas. Vykdytas tradicinis renginys „Mykolinės“. Tęsiamas bendradarbiavimas su Kretingos 

dienos veiklos centru,  kurio metu vykdomas kūrybiškumo ugdymo projektas. Toliau 

bendradarbiaujama su Kretingos meno mokykla, vykdomas muzikinis-edukacinis projektas. 

Lopšelio-darželio mokytojai planingai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose (iš viso 

210 dienų, 742 val.). 2022 m. įstaigoje vykdoma ilgalaikė programa ,,Lūkesčiai ir galimybės priimant 

ir ugdant kiekvieną vaiką". 9 įstaigos mokytojai dalyvavo  ESFA projekte „Lean modelio diegimas 

Kretingos rajono ikimokyklinėse įstaigose“ ir įgijo vidinio eksperto kompetencijas. Įstaigoje noriai 

priimami studentai atlikti praktiką. Šiais metais praktiką atliko dvi Klaipėdos universiteto studentės 

ir dvi mokytojo padėjėjos iš E. Galvanausko profesinio mokymo centro. Taip pat šiais metais 

savanorišką veiklą įstaigoje vykdė keturi savanoriai pagal jaunimo savanoriškos veiklos sutartį. 

Savanoriai pagelbėjo mokytojams organizuojant individualias ir grupines vaikų veiklas, susipažino 

su ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikla, išpiešė „Burbuliukų“ gr. lauko erdvę. 

 

V. 2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Prioritetas:  

Saugios, sveikos ir pažangios aplinkos kūrimas. 

Tikslas: 

Užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.  

Uždaviniai: 

 1. Siekti kokybiško įtraukiojo ugdymo atsižvelgiant į vaikų prigimtines galias. 

   2. Užtikrinti įstaigos veiklos efektyvumą įtraukiant visą bendruomenę (Kaizen). 

 3. Kurti edukacines erdves STEAM  veiklai įgyvendinti. 

 4. Organizuoti veiklas vaikų savivertei, saviraiškai ir kūrybiškumui atskleisti. 



 
 

VI. 2023 METŲ TIKSLO IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką. 

Uždaviniai Priemonės Atsakingi, 

vykdytojai 

Vykdymo 

data 

Reikalingos 

lėšos, ištekliai 

Uždavinio 

sėkmės  

kriterijai 

Pastabos  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Siekti kokybiško 

įtraukiojo ugdymo 

atsižvelgiant į vaikų 

prigimtines galias. 

 

 

 

 

 

1.1. Metodinės dienos 

organizavimas pristatant įstaigos 

pasiruošimą įtraukiajam ugdymui. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,  

Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja 

metodininkė 

Virginija Jakienė 

 

2023 m. Mokymo 

lėšos, 

intelektualiniai 

resursai 

Mokytojai dalinsis 

savo žiniomis bei 

patirtimi dirbant su 

SUP vaikais. 

Metodinės dienos 

dalyviai įgys 

naujos patirties ir 

žinių. 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

1.2.  Darbuotojams organizuojami 

mokymai, konsultacijos.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

2023 m. Mokymo lėšos Darbuotojai gilins  

žinias, kels 

kvalifikaciją. 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

 

1.3.  Sensorinio kambario įrengimas. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkio dalies vedėjas 

2023 m. Biudžeto lėšos Įrengtas sensorinis 

kambarys, kuriame 

vaikai turės 

galimybę ugdytis, 

nusiraminti, patirti 

teigiamas emocijas 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

 



 
 

2. Įtraukti visą 

bendruomenę į veiklos 

efektyvumo gerinimo 

procesą (Kaizen). 

 

2.1. Darbuotojų supažindinimas su 

Kaizen metodu ir jo taikymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

bendruomenės 

nariai 

2023 m. Intelektualiniai 

resursai 

Visa bendruomenė 

turės galimybę 

teikti ir įgyvendinti 

idėjas. Per metus 

planuojama 

įgyvendinti 15 

veiklos gerinimo 

idėjų.  

Aptariama 

mokytojų 

taryboje, 

lopšelio-

darželio 

taryboje 

3. Kurti edukacines erdves 

STEAM veiklai 

įgyvendinti. 

 

 

3.1. Kiekviena grupė, pasitelkiant 

tėvų pagalbą, prisideda prie lauko 

erdvių kūrimo, kuriose bus galima 

taikyti STEAM veiklas. 

 

Mokytojai, tėvai 2023 m. Intelektualiniai 

resursai, 

biudžeto lėšos 

Sukurtos lauko 

erdvės, kuriose 

vaikai galės 

vykdyti STEAM 

veiklas 

Aptariama 

mokytojų 

taryboje 

4. Organizuoti veiklas 

vaikų savivertei, 

saviraiškai ir kūrybiškumui 

atskleisti 

 

4.1. Organizuoti kūrybines 

projektines veiklas įstaigoje bei  

grupėse. 

 

 

Mokytojai 2023 m.  Intelektualiniai 

resursai 

Kiekvienoje 

grupėje vykdomas 

bent vienas 

projektas 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

4.2. Įtraukti vaikus į kūrybines 

veiklas kartu su kitų įstaigų 

ugdytiniais. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

2023 m. Intelektualiniai 

resursai 

Mažiausiai dvi 

veiklos su kitų 

įstaigų ugdytiniais 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

4.3. Organizuoti tėvams 

konsultacijas, susitikimus, 

supažindinti su ugdymo 

programomis, vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimu. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

specialistai 

2023 m. Intelektualiniai 

resursai 

Parengtas 

klausimynas 

tėvams, kuris 

padeda išsiaiškinti 

vaikų pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tikslumą 

Aptariama 

metodinėje 

taryboje 

 

 



 
 

VII. LOPŠELIO-DARŽELIO RENGINIŲ PLANAS 

 

Eilės 

Nr. 

Renginio pavadinimas Atsakingi / dalyviai Vykdymo data, 

terminas 

Atsiskaitymo forma, 

pastabos 

1 2 3 4 5 

TRADICINIAI, ŠVENTINIAI RENGINIAI 

1. Šventinis rytmetis  ,,Trijų karalių šventė“.  V. Jakienė, A. Žemaitienė  2023-01-06 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, renginiui 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

2. Laisvės gynėjų dienos minėjimas „Atmintis gyva, nes 

liudija“. 

J. Leščiauskienė, I. Mažonienė / 

grupių mokytojai ir vaikai 

2023-01-13  

 

Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

3. Užgavėnių šventė, pramoga įstaigoje „Žiema, žiema bėk iš 

kiemo”. 

S. Anužienė, A. Bytautienė, R. 

Idzelienė, V. Gedrimienė / grupių 

mokytojos ir vaikai 

 

2023-02- 21 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, renginiui 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

4. Lietuvos valstybės atkūrimo minėjimo diena.  O. Grigonienė/ grupių mokytojos ir 

vaikai 

2023-02-15 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, renginiui 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

5. Pramoga – paroda „40 paukščių diena”.  J. Balčytienė, D. Ataitė- Endružienė 2023-03-10 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

6. Šventinis rytmetis, skirtas Žemės dienai paminėti.  I. Žiaušienė, A. Žemaitienė 2023-03-22 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 



 
 

7. Lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenės 

dalyvavimas  Kovo-11-osios minėjime prie 

Nepriklausomybės paminklo. 

J. Leščiauskienė, I. Mažonienė, E. 

Lubienė 

 2023-03-11 

 

Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

8. Mėnuo „Be patyčių“. I. Mažonienė 2023-03 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

9. Pasaulinė autizmo supratimo diena.  V. Jakienė, I. Žiaušienė 2023-04-02 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

10. Pramoga ,,Vaikų velykėlės“.  V. Jakienė, V. Stančikienė / grupių 

mokytojos ir vaikai 

2023-04 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje,  

renginiui 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

11. Motinos dienos paminėjimo/Šeimos šventės grupėse. 

 

Grupių mokytojai, meninio ugdymo 

mokytojai 

2023-05 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

12. Atsisveikinimo su darželiu šventė ,,Sudie, darželi“. Priešmokyklinio ugdymo grupių 

mokytojai  

2023-05 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

13.  Šventinis rytmetis, skirtas Vaikų gynimo dienai. I. Mažonienė / grupių mokytojai ir 

vaikai  

2023-06 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, renginiui 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

14.  Rugsėjo 1-osios šventė.   I. Galdikaitė, D. Ataitė-Endružienė / 

grupių mokytojai ir vaikai 

2023-09 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

15. Pramoga ,,Mykolinės“.   A. Žemaitienė, V. Jakienė / grupių 

mokytojai ir vaikai 

2023-09 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, renginiui 



 
 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

16. Tolerancijos dienos paminėjimas. I. Mažonienė / grupių mokytojai ir 

vaikai 

2023-11 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

17. Meno mokyklos mokinių koncertas. J. Leščiauskienė, I.Mažonienė 2023-11 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

18. Advento laikotarpio rytmečiai, popietės, susitikimai su 

Kalėdų seneliu. 

J. Leščiauskienė, I.Mažonienė / 

grupių mokytojai, meninio ugdymo 

mokytojai  

 

 

2023-12 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

PARODOS 

1. Tarptautinei Žemės dienai paminėti „Sveikinu Žemę“.  R. Lukienė 2023-03 Paroda lopšelio-

darželio 

bendruomenei, 

sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

2. 

 

 ,,Velykų medis“- bendruomenės margučių paroda, 

 

 

V. Jakienė  / grupių mokytojai ir 

vaikai 

 

2023-04 Paroda lopšelio-

darželio 

bendruomenei, 

sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

3. ,,Velykiniai margučiai“- bendruomenės margučių paroda. V. Stančikienė / grupių mokytojai ir 

vaikai 

 

2023-04 Paroda lopšelio-

darželio 

bendruomenei, 

sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 



 
 

4. Rudens gėrybės iš mūsų daržo. Mokytoja R. Idzelienė / grupių 

mokytojai ir vaikai 

 

 

2023-10 

 

Paroda lopšelio-

darželio 

bendruomenei, 

sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

SPORTO IR SVEIKATINIMO RENGINIAI, VARŽYBOS 

1. „Lietuvos mažųjų žaidynės“.  D. Ataitė-Endružienė, I. Galdikaitė Pagal organizatorių 

grafiką 

Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

2. Respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2023“.  V. Stančikienė 2023 m.  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

3. Judumo savaitė. I. Mažonienė, D. Kinčiuvienė / grupių 

mokytojai ir vaikai 

2023-09 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

4.  Respublikinis projektas „Sveikatiada“. I. Mažonienė / grupių mokytojai ir 

vaikai 

2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

5. Respublikinis projektas „Futboliukas”.  I. Žiaušienė  / grupių mokytojai ir 

vaikai 

2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

KITI RENGINIAI 

Mokytojų organizuojami renginiai 

1. Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti - 

šventinis rytmetis kartu su Kretingos Motiejaus Valančiaus 

viešosios bibliotekos bibliotekininke Zofija Mačiuviene 

„Pabėgusi raidelė“. 

V. Stančikienė / grupių mokytojai ir 

vaikai 

2023-03-09 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

2. Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti – „Mano 

skambioji kalba“. Susitikimas su Kretingos Simono 

Daukanto progimnazijos lietuvių k. mokytoja metodininke 

Sigita Dirmeitiene ir jos vadovaujamu folkloro būreliu 

„Blezdingėlė“. 

J. Leščiauskienė / grupių mokytojai ir 

vaikai 

2023-03-30 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 



 
 

3 Veikla Tarptautinei šokio dienai paminėti „Judėjimo įtaka 

kalbai“ 

A. Žiulpienė, meninio ugdymo 

mokytoja J. Kiškienė 

2023-04-27 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

4. Akcija skirta pasaulinei gyvūnų dienai paminėti.  Inga Žiaušienė 2023-10 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

5. Įstaigos langų bei kitų erdvių puošimas šventiniam 

laikotarpiui 

V. Stančikienė, J. Kusienė 2023-11 Įstaigos puošimui 

sudaroma darbo 

grupė 

6. Respublikinis renginys skirtas Šv. Liucijos dienai paminėti -  

„Šviesa mano delne“.  

 L. Narmontienė  2023-12 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

RENGINIAI RAJONO, RESPUBLIKOS  VAIKAMS  

1. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 

pagalbos vaikui specialistų, mokytojų padėjėjų  metodinė 

diena „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 

J. Leščiauskienė, I. Mažonienė, V. 

Jakienė  

2023-03-29 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 

rajoninėje spaudoje 

2. Rajoninė kūrybinių darbų paroda ,,Didysis Velykų margutis''.  A. Žemaitienė, V. Jakienė 2023-04 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje ir 

rajoninėje spaudoje 

3. Rajono ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų varžytuvės 

,,Futboliukas“. 

 I. Žiaušienė / grupių mokytojai ir 

vaikai 

2023-04 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje, renginiui 

organizuoti 

sudaroma darbo 

grupė 

4. Kretingos rajono švietimo įstaigų 5-6 metų vaikų pleneras 

„Rudens mozaika“. 

 J. Balčytienė ir R. Lukienė 2023-09 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

5. Kretingos rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų, tėvų ir 

mokytojų  akcija „Kalėdų stebuklo belaukiant“ ir šventiniai 

koncertai DVC bei švietimo skyriuje 

Donata Ataitė-Endružienė, R. 

Lukienė, meninio ugdymo mokytojai 

2023-12 Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

 



 
 

PROJEKTINĖ VEIKLA 

1. „Pelėdžiukų” gr. vaikų projektas „Tyrinėju ir jaučiu, o 

pasauli, kaip gražu”. 

 R. Lukienė, D. Ataitė-Endružienė 2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

2.  Projektas „Tyrinėju. Kuriu. Mokausi. STEAM ugdymas”.  A. Žemaitienė, I. Žiaušienė, V. 

Jakienė 

2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

3. Tėvų savanoriavimo projektas „Kartu su…”  V. Jakienė 2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

4. „Kodėlčiukų“ grupės vaikų ir tėvelių projektas „Linksmasis 

daržas“. 

 R. Idzelienė, O. Grigonienė 2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

5. „Burbuliukų“ grupės projektas ,,Piešiu aš, pieši tu – 

pieškime visi kartu”. 

 V. Gedrimienė, I. Galdikaitė 2023-01-01/05-31  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje  

6. „Sraigiukų“ grupės vaikų ir tėvelių projektas „Noriu žinoti“.  V. Stančikienė, A. Bytautienė 2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

7. „Kiškučių“, „Meškučių“, „Ežiukų“, „Voveriukų“ grupių 

projektas „Sodinu-auginu-ragauju“. 

R. Abelkienė, A. Skliuderytė, V. 

Jakienė, A. Žemaitienė, S. Anužienė, 

A. Bytautienė, I. Žiaušienė 

2023 m. 03-09  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

8. Tarptautiniai eTwinning projektai. A. Žemaitienė, V. Jakienė, 

I. Galdikaitė 

2023 m. Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

9.  „Kiškučių” grupės mokytojų, vaikų ir tėvelių projektas 

„Miklūs piršteliai – aiškūs žodeliai”. 

 R. Abelkienė, A. Skliuderytė  2023 m. 01-05  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

10. „Miškinukų“ grupės projektas „Gamta mūsų namai“.  L. Narmontienė, I. Galdikaitė 2023 m.  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

11.  ,,Ežiukų” grupės vaikų ir tėvelių projektas ,,Aš ir gamta”.  S. Anužienė, A. Bytautienė 2023 m.  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 



 
 

12.  „Drugelių” grupės tarptautinis projektas „Aš gavau laišką”.  J. Balčytienė, D. Ataitė - Endružienė 2023 m. 01-05  Sklaida mokyklos 

internetinėje 

svetainėje 

 

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠEIMA 

1. Teminiai ir šviečiamieji tėvų susirinkimai grupėse. Grupių mokytojai, J. Leščiauskienė, I. 

Mažonienė 

2023 m. Metodinės  tarybos 

posėdyje 

2. Psichologo konsultacijos pagal atskirą grafiką/poreikį. Kretingos r. švietimo centro 

psichologas 

2023 m. Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose 

3. Švietimo pagalbos specialistų konsultacijos pagal poreikį. Švietimo pagalbos specialistai 2023 m. Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose             

4. Informacinis lankstinukas „Tėvų įtaka vaiko kalbos raidai“ A. Žiulpienė 2023-03 Vaiko gerovės 

komisijos 

posėdžiuose             

5. Informacijos teikimas tėvams: grupių aplinkose, 

internetinėje erdvėje, elektroniniame dienyne, socialiniame 

tinkle „Facebook“. 

J. Leščiauskienė, I. Mažonienė, grupių 

mokytojai, D. Kinčiuvienė 

2023 m. Mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

6. Dalyvavimas Šv. Mišiose už lopšelio-darželio bendruomenę. J. Leščiauskienė, I. Mažonienė, 

meninio ugdymo mokytojos 

2023-12  

7. Tiriamoji analitinė veikla. J. Leščiauskienė, I. Mažonienė  2023 m. Mokytojų ir 

metodinės tarybos 

posėdžiuose 

 

 



 

 

VIII.  2023 M. LĖŠŲ ŠALTINIAI 

 

 Lopšelio-darželio „Pasaka“ 2023 metų veiklos planui įgyvendinti bus skiriama: 

 Savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 

(mokinio krepšelio) lėšos. 

 1,2 procentų paramos ir rėmėjų lėšos. Lėšos pagal LR paramos ir labdaros įstatymą.  

 Atskiroms programoms įgyvendinti bus rengiami ir teikiami projektai ŠMSM ir 

savivaldybės finansavimui. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Veiklos planą įgyvendins Lopšelio-darželio administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

Veiklos plano stebėseną vykdo direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Už plano vykdymą 

atsiskaitoma Lopšelio-darželio tarybai, Mokytojų tarybos ir Metodinės tarybos susirinkimuose. 

 

______________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ 

Mokytojų tarybos posėdyje 

2023 m. sausio 12 d. Nr. V5-1 

 

PRITARTA                                                                            

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“                                 

Lopšelio-darželio tarybos posėdyje                                           

2023 m. sausio 12 d. Nr.V5-2



 

 

 

 

              1 priedas  

UGDYMO PROCESO STEBĖSENA 

 

Eil. 

Nr. 

Renginio priemonės pavadinimas Data Vykdytojai Bus aptarta 

1. Ugdymo turinio įgyvendinimas ir 

veiklos organizavimas, vykdant 

ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

2023 m. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų tarybos 

posėdyje ir 

metodinės tarybos 

posėdžius 

2. Vaikų vertinimas: individualių 

vaikų ugdymosi pažangos ir 

pasiekimų fiksavimas el. dienyne. 

2023 m.  

3 kartus per 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per individualius 

pokalbius ir 

metodinės tarybos 

posėdžius 

3. Pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

pažangos ir pasiekimų matavimo 

ataskaitos formą stebimas  

pažangos pokytis.  

2023 m. 

2 kartus per 

metus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per individualius 

pokalbius ir 

metodinės tarybos 

posėdžius 

4. Ugdymo dokumentacijos 

tvarkymas: ilgalaikiai 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo planai, programos, vaikų 

asmens bylos, elektroninis grupių  

ir logopedo dienynas. 

2023 m. 

Sausio ir 

rugsėjo mėn. 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Per individualius 

pokalbius ir  

metodinės tarybos  

posėdžius 

5. Bendravimo ir bendradarbiavimo 

su ugdytinių tėvais galimybės 

naudojant elektroninį dienyną. 

2023 m. 

(stebima 

nuolat) 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per individualius 

pokalbius ir  

metodinės tarybos  

posėdžius 

6.  Jaunų specialistų darbo stebėjimas 

ir pagalba. 

2023 m. Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Per individualius 

pokalbius, veiklos 

stebėsena 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 priedas 

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PLANAS 2023 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Vardas, Pavardė Pasirinkta tema kvalifikacijai kelti 

1. Direktorė 

J. Leščiauskienė 

Lyderystė ir vadyba. 

2. Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui I. 

Mažonienė 

Vadovavimas ugdymui ir mokymuisi. 

3. Roma Lukienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

4. Vitalija Gedrimienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

5. Adelė Bytautienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

6. Violeta Stančikienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

7. Jūratė Balčytienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas.     

8. Judita Viluckienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

9. Lilija Narmontienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

10. Olga Grigonienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

11. Romualda Idzelienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

12. Ieva Galdikaitė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 



 

 

13. Asta Žiulpienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

14. Raminta Staškauskienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

15. Inga Žiaušienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

16. Aušra Žemaitienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

17. Virginija Jakienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

18. Stasė Anužienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

19. Agnė Skliuderytė Emocinio klimato ir kokybiško ugdymo aspektai. Ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdymas, veiklos planavimas ir įgyvendinimas, 

vaikų fizinis aktyvumas (taisyklinga mankšta). 

Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

20. Renata Abelkienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

21. Svajonė Razmuvienė Įtraukiojo ugdymo galimybės ikimokyklinėse įstaigose, 

specialiųjų poreikių mokinių pažinimas ir jų poreikių 

stebėjimas, įvertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

      3 priedas 

METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

2023 m. 

PRIORITETINĖS KRYPTYS: Įtraukiojo ugdymo galimybės, emocinių ir sveikatos saugojimo 

kompetencijų ugdymas, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo analizės. 

 

TIKSLAS: Analizuoti ugdymo rezultatus, vaikų pasiekimus ir pažangą,  ugdymo planų, projektų bei 

programų įgyvendinimą.  Telkti įstaigos bendruomenę kuriant ir tobulinant ugdymo(si) aplinką 

įgyvendinant įstaigos tikslus ir uždavinius. 

 

UŽDAVINIAI: 

1. Skatinti mokytojus dalytis profesine patirtimi. 

2. Užtikrinti ugdymo veiksmingumą ir kokybę, siekiant individualios vaiko pažangos. 
3. Skatinti mokytojus tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas. 

 

VEIKLOS KRYPTIS DATA ATSAKINGI 

1. Planavimas, dokumentų analizė: 

Ilgalaikių planų, projektų, programų 

pristatymas ir koregavimas pagal poreikį. 

2023 m. sausio 

mėn. 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė 

Naujų švietimo dokumentų analizė. Nuolat Direktorė Judita 

Leščiauskienė, 

metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė 

2023 m. metodinės tarybos veiklos plano 

aptarimas, analizė. 2024 m. veiklos plano 

pristatymas. 

2023 m. gruodžio 

mėn. 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programų analizė, atnaujinimas. 

2023 m. I-II ketv. Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai 

2. Grupių mokytojų pristatymai, diskusijos: 

Ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimo aptarimas. 

2023 m. gegužės 

mėn. 

2023 m. lapkričio 

mėn. 

Metodinės tarybos pirmininkė  

Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai 

Mokytojų atliktų tyrimų, parengtų 

pranešimų pristatymas. 

Visus metus Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai 

Grupinių projektų parengimas ir 

pristatymas. 

2023 m. sausio 

mėn. 

2023 m. gruodžio 

mėn. 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai 



 

 

Dalyvavimas rajoniniuose, 

respublikiniuose, tarptautiniuose 

projektuose.  

Visus metus Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai 

3. Metodinės patirties sklaida: 

Dalijimas patirtimi iš seminarų, kursų ir kt. Visus metus Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė 

grupių mokytojai 

Mokytojų kurtų metodinių priemonių 

pristatymas kolegoms. 

Visus metus Grupių mokytojos, švietimo 

pagalbos specialistai, meninio 

ugdymo mokytojai 

4. Bendradarbiavimas su tėvais: 

Atvirų durų dienos tėvams. 2023 m. balandžio 

mėn. 

Grupių mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, meninio 

ugdymo mokytojai 

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

aptarimas su tėvais (individualūs 

pokalbiai). 

2023 m. gegužės 

mėn. 

2023 m. lapkričio 

mėn. 

Grupių mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, meninio 

ugdymo mokytojai 

Informacinės medžiagos tėvams skelbimų 

lentose, el. dienyne „Mūsų darželis“, 

lopšelio-darželio „Pasaka“ internetinėje 

svetainėje įvairinimas ir atnaujinimas. 

Nuolat Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai, švietimo 

pagalbos specialistai, meninio 

ugdymo mokytojai 

Švenčių, veiklų, parodų ar kitų veiklų 

organizavimas įtraukiant tėvus. 

Bent 3 kartus per  

metus 

Metodinės tarybos pirmininkė 

Indrė Mažonienė, 

grupių mokytojai 

 

Metodinės grupės pirmininkė     Indrė Mažonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        

     4 priedas 

 

  KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 

  

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023 M.  

  

  

 VGK veiklos tikslas ir uždaviniai: 

Tikslas: Organizuoti  švietimo bei specialiosios pedagoginės pagalbos, sveikatinimo paslaugų 

teikimą, saugios, sveikos ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos, atitinkančios jų poreikius, kūrimą, 

vykdyti prevencijos priemones, švietėjišką bei edukacinę veiklą ir atlikti kitas su vaiko gerove 

susijusias funkcijas.  

 

Uždaviniai:  

1. Sudaryti vaikams optimalias ugdymosi sąlygas ir tobulinti kryptingą, jų poreikius atitinkantį 

ugdymą(si), atsižvelgiant į įstaigos veiklos prioritetus.  

2. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos ugdytiniui veiksmingumą, prireikus koreguoti 

švietimo pagalbos priemonių teikimą.  

3. Teikti metodinę pagalbą įstaigos bendruomenei prevencijos, specialiojo ugdymo, socialinio 

švietimo ir kt. klausimais, analizuoti vaikų smurto, patyčių, žalingų įpročių atvejus.  

4. Tobulinti mokytojų, švietimo pagalbos bei kitų specialistų tarpusavio bendravimo ir 

bendradarbiavimo su tėvais gebėjimus, vykdyti gerosios patirties sklaidą ir kelti profesinę 

kvalifikaciją.  

5. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius. 

6. Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis institucijomis ir kitomis institucijomis, įstaigomis ar 

asmenimis teikiančiais pagalbą šeimai ir vaikui. 

7. Atlikti pirminį vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, 

įvertinimą. 

8. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje. 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Atsakingas Data 

1. Organizacinė veikla:  

1.1. VGK posėdžiai, pasitarimai.  
I. Mažonienė 

 

2023 m.  

 vasario, balandžio, 

birželio, rugpjūčio, 

spalio, lapkričio, 

gruodžio mėn. 

ir pagal poreikį 

1.2. 

Konsultuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), 

mokytojus vaikų ugdymo organizavimo, 

sveikatinimo, elgesio, lankomumo, saugumo 

užtikrinimo ir kitais klausimais, teikti 

rekomendacijas.  

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

I. Mažonienė, 

D. Kinčiuvienė, 

D. Kalniškienė, 

R. Gruožaitė-

Serepinienė 

Visus metus 

 



 

 

G. Domarkienė 

1.3. 

Organizuoti ir vykdyti edukacines, 

prevencines ir švietėjiškas veiklas (Autizmo 

diena, Mėnuo be smurto ir patyčių,  

Tolerancijos diena). 

I. Mažonienė, 

D. Kalniškienė, 

R. Gruožaitė-

Serepinienė 

VGK nariai 

2022 m.  balandžio, 

gegužės, lapkričio 

mėn.   

 

1.4. 
2023 m. VGK veiklos analizė. Naujo 

veiklos plano 2024 m. sudarymas. 
VGK nariai 

2023 m. gruodžio 

mėn. 

2. Specialiojo ugdymo organizavimo ir koordinavimo veikla: 

2.1. 

VGK narių supažindinimas su ŠMSM 

dokumentais, dokumentų formomis, 

parengimo tvarka.  

 

I. Mažonienė 

 

 

Visus metus  

2.2. 

 

Pirminis ir pakartotinis ugdytinių, turinčių 

specialiųjų ugdymo(si) poreikių (SUP) 

vertinimas, gebėjimų aptarimas. 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė, 

VGK nariai 

2023 m. rugsėjo 

mėn. 

ir pagal poreikį 

 

2.3. 

 

Pagalbos gavėjų sąrašų parengimas, 

suderinimas su Kretingos PŠC Pedagoginės 

psichologinės pagalbos skyriumi ir 

patvirtinimas. 

I. Mažonienė, 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė 

2023 m. rugsėjo 

mėn. ir pagal 

poreikį 

 

2.4. 

 

Duomenų apie specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus pateikimas 

apskaitai. 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė 

2023 m. rugsėjo 

mėn. ir pagal 

poreikį 

2.5. 

 

Individualizuotų ir pritaikytų 

ikimokyklinio/priešmokyklinio bendro 

ugdymo programų parengimas, aptarimas 

su ugdytinių tėvais. 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė, 

grupių mokytojos 

2023 m. sausio, 

rugsėjo mėn. 

 

2.6. 

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų pažangos ir pasiekimų aptarimas su 

ugdytinių tėvais ir grupių pedagogais. 

VGK nariai, 

grupių mokytojos 

2023 m. birželio, 

lapkričio mėn. 

 

2.7. 

 

Individualių, pogrupinių ir grupinių 

pratybų, atsižvelgiant į ugdytinių galias ir 

gebėjimus, organizavimas. 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė 

Visus metus  

2.8. 

Ankstyvojo amžiaus vaikų raidos 

stebėjimas. 

Grupių mokytojos, 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė 

Visus metus 

2.9. 

Vaikų kalbos dinamikos aptarimas. Vaikų, 

lankysiančių logopedines pratybas, sąrašo 

koregavimas. 

I. Mažonienė, 

A. Žiulpienė, 

R. Staškauskienė, 

G. Domarkienė 

2023 m. gruodžio 

mėn. 

2.10. 
Ugdytinių adaptacijos problemų 

nagrinėjimas. 

I. Mažonienė, 

 VGK grupės nariai 

2023 m. lapkričio 

mėn. 

2.11. 

Informacinės medžiagos (stendų, 

lankstinukų, skrajučių, pranešimų ir pan.) 

rengimas prevenciniais (sveikos 

gyvensenos, patyčių, žalingų įpročių, kalbos 

I. Mažonienė, 

VGK grupės nariai, 

D. Kinčiuvienė 

D. Kalniškienė, 

Visus metus  



 

 

ugdymo ir kt.) klausimais ir jos platinimas 

lopšelyje-darželyje. 

R. Gruožaitė-

Serepinienė 

2.12. 

Pedagogų, mokytojų padėjėjų darbo su 

specialiųjų ugdymosi poreikių vaikais 

stebėsenos vykdymas. 

I. Mažonienė Visus metus 

3. Prevencinė – švietėjiška, edukacinė ir kita veikla: 

3.1. 

 

Stebėti vaikų adaptaciją ikimokyklinėse ir 

priešmokyklinėse grupėse, parengti 

rekomendacijas tėvams. 

I. Mažonienė, 

Grupių mokytojai 

2023 m. spalio-

lapkričio mėn. 

3.2. 

Organizuoti susitikimus su sveikatos 

priežiūros specialistais, PPP darbuotojais, 

bei socialiniais partneriais, pravesti saugaus 

eismo valandėles, tęsti prevencijos 

programas: ,,Zipio draugai“, ,,Kimochi“. 

VGK nariai, 

D. Kinčiuvienė, 

D. Kalniškienė, 

grupių mokytojai 

Visus metus 

 

3.3. 
Alkoholio ir tabako prevencijos programos 

vykdymas 
Grupių mokytojai, 

D. Kinčiuvienė 
Visus metus 

3.4. 

 

Vykdyti užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

formuoti tinkamos rankų higienos įgūdžius 

I. Mažonienė,  

D. Kinčiuvienė 

2023 m. lapkričio 

mėn. 

4. Krizių ir probleminių situacijų valdymas: 

4.1. 

 

Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės 

valdymo plano parengimas. 

VGK pirmininkė 

 I. Mažonienė, 

direktorė  

J. Leščiauskienė 

Esant krizinei 

situacijai 

 

4.2. 

Informacijos apie krizę rengimas ir 

pateikimas lopšelio-darželio bendruomenei, 

žiniasklaidai, Švietimo skyriui, policijai, 

vaiko teisių apsaugos tarnybai. 

VGK pirmininkė I. 

Mažonienė, 

direktorė  

J. Leščiauskienė 

Esant krizinei 

situacijai 

 

4.3. 

Lopšelio-darželio bendruomenės grupių ir 

asmenų, kuriems reikalinga pagalba, 

įvertinimas ir pagalbos teikimo 

organizavimas. 

VGK nariai 

Esant krizinei 

situacijai 

 

 

 

VGK pirmininkė     I. Mažonienė 

 

VGK sekretorė     A. Žiulpienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      5 priedas 

KRETINGOS LOPŠELIS-DARŽELIS ,, PASAKA‘‘ 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PLANAS 2023 m. 

Tikslas – sukurti kokybės siekio kultūrą, į  tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.  

Uždaviniai:  

1. Puoselėti mokytojų refleksiją, savianalizę ir bendradarbiavimą kaip vienus iš pagrindinių 

profesinės veiklos tobulinimo būdų.  

2. Skatinti lopšelio-darželio bendruomenės diskusiją apie aukštą ankstyvojo ugdymo kokybę ir 

jos siekį.  

3. Identifikuoti lopšelio-darželio stipriąsias puses, kylančius iššūkius ir numatyti profesinio 

augimo gaires.  

4. Skatinti kiekvieno lopšelio-darželio bendruomenės nario atsakomybę ir kartu viso lopšelio-

darželio atsakomybę už veiklos kokybę. 

5. Remiantis įrodymais, kurti lopšelio-darželio kokybės vadybos sistemą. 

 

Etapai Veikla Data Atsakingas 

I. Pasirengimas  

 

• Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo vykdymo plano sudarymas ir 

pristatymas. 

 

 

2023 m. 

vasario mėn. 
 

 

 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimo  

grupės nariai 
 

II.  

Visos mokyklos veiklos vertinimas 

 

• Vidaus kokybės įsivertinimui atlikti 

medžiagos parengimas. Pirminių iliustracijų 

kūrimas darbo grupėje, pagalbinių rodiklių 

požymių nustatymas, vertinimo šaltinių ir 

metodų numatymas. 

 

• Atliekamas įsivertinimas, įvertinami 

pasirinktos srities veiklos rodikliai. 

 

•  Įsivertinimo rezultatų apibendrinimas. 

 
 

 

 

 

2023 m. kovo 

mėn. 

 

 

 

 2023 m.  

balandžio mėn. 

 

Iki 2023 m. 

birželio mėn. 
 

 

 

 

 

 

 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimo  

grupės nariai 

 

 
 

III. Atsiskaitymas ir informavimas 

 

• Ataskaitos rengimas. 

 

 

• Ataskaitos pristatymas. 

 

 

2023 m. 

lapkričio mėn. 

 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

 

 

Veiklos 

kokybės 

įsivertinimo  

grupės 

pirmininkas 

 

Lopšelio-darželio „Pasaka“  veiklos kokybės įsivertinimo grupės vadovė Violeta Stančikienė 



 

 

 

      6 priedas 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

2023 M. 

 

Tikslas: Telkti lopšelio-darželio  bendruomenę įstaigos tradicijų puoselėjimui, bendruomenės narių 

bendravimui ir bendradarbiavimui inicijuojant siūlymus dėl lopšelio-darželio veiklos bei 

materialinių, finansinių ir intelektinių išteklių panaudojimo.  

 

 

Eil. 

Nr. 

Veikla Data Atsakingi 

1.  Lopšelio-darželio „Pasaka“  2023 m. 

veiklos plano derinimas, tvirtinimas. 

2023 m. sausio mėn. Lopšelio-darželio 

tarybos nariai 

2. Lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus 

veiklos ataskaita už 2022 m.  

Lėšų pagal LR paramos ir labdaros 

įstatymą (1,2%)  surinkimo iniciavimas 

2023 m.  

vasario mėn. 

Lopšelio-darželio 

tarybos nariai, 

direktorė Judita 

Leščiauskienė 

3. Lopšelio-darželio veiklų stebėjimas, 

įsitraukimas į bendruomenės renginius 

2023 m. Lopšelio-darželio 

tarybos nariai 

4. Įstaigos veiklą reglamentuojančių 

dokumentų suderinimas,  Mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus 

psichologus) atestacijos komisijos 

programos 2024-2026 m. derinimas. 

Lopšelio-darželio finansinės – ūkinės 

veiklos aptarimas.  

Surinktų lėšų pagal LR paramos ir 

labdaros įstatymą (1,2%) panaudojimo 

aptarimas. 

Veiklos kokybės įsivertinimo 

pristatymas. 

Lopšelio-darželio tarybos veiklos plano 

2023 m. aptarimas.  

Sėkmės, kliūtys, tobulintinos sritys. 

 

 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

 

 

 

 

 

Lopšelio-darželio 

tarybos nariai, 

direktorė Judita 

Leščiauskienė 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7 priedas 

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MOKYTOJŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS 

 

2023 m. 

 

 

Eil. 

Nr. 

Posėdžio tema Data Atsakingas 

1.  2021–2025 m. strateginio plano 

stebėsenos grupės vertinimo už 2022 m. 

pristatymas. 

2023 m. veiklos plano pristatymas. 

Lopšelio-darželio vadovo veiklos 

ataskaita už 2022 m. 

 

2023 m.  

sausio mėn. 

Direktorius,  

strateginio plano stebėsenos 

grupės pirmininkas 

 

2. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

informacija. 

Kretingos švietimo skyriaus bei švietimo 

centro informacija. 

Ilgalaikių planų aptarimas. 

2023 m. 

rugpjūčio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui  

 

3. 2022 m. veiklos plano aptarimas. 

Sėkmės, kliūtys, tobulintinos sritys. 

2023 m. veiklos plano projekto 

pristatymas. 

Lopšelio-darželio veiklos kokybės 

įsivertinimo duomenų ir išvadų 

pristatymas. 

2023 m. 

gruodžio mėn. 

Direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

veiklos kokybės įsivertinimo 

grupės pirmininkas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


