
                                    PATVIRTINTA 

   Klaipėdos lopšelio-darželio „Šaltinėlis“  

                                                              direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. 

                                    įsakymu Nr. V-2 

                 

2022 METŲ VEIKLOS PLANO PRIORITETAI, TIKSLAS, UŽDAVINIAI  

 

 2022 metų prioritetai:  

1. Profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas (gilinimas), naudojant  

informacines komunikacines technologijas ir jas integruojant į ugdymo procesą. 

2. Ugdymo(si) ir švietimo pagalbos teikimo gerinimas įvairių gebėjimų ugdytiniams, vertinant  

kiekvieno vaiko pažangą 

3. Duomenų analizė ir įsivertinimas pagrįstos švietimo kokybės užtikrinimas, kuriant  

savivaldos, socialinės partnerystės ir vadovų lyderystės darną. 

Metinis veiklos tikslas – kurti sveiką, modernią,  estetišką,  fiziškai ir  emociškai saugią  įstaigos 

aplinką, užtikrinant kokybišką ugdymą. 

 

Uždaviniai: 

1. Gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) pasiekimus. 

2. Vykdyti Įstaigos mokytojų nuolatinį profesinį tobulėjimą. 

3. Gerinti įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką. 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo arba 

vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Atsiskaitymo 

forma 

1. Įstaigos veiklos funkcionavimo užtikrinimas 

1.1. Tikslingas biudžeto ir mokymo 

lėšų paskirstymas ir 

veiksmingas panaudojimas 

ugdymo(si) edukacinių aplinkų 

atnaujinimui, kūrimui, 

priemonių įsigijimui ir kt. 

Direktorius 

 

Kartą per 

ketvirtį 

Įstaigos, Darbo,  

Mokytojų 

tarybose, 

bendruomenės 

susirinkime 

1.2. Įstaigos veiklos planas 2022 m. 

patvirtinimas, 2023 m. 

numatymas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Sausis  

Gruodis 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.3. Pedagogų tarifikacija ir etatų 

sąrašų parengimas 

Direktorius, 

 

Sausis  

Rugsėjis 

Įstaigos, Darbo 

tarybose 

1.4. Vadovo metų ataskaitos 

rengimas 

Direktorius 

 

Sausis 

 

Įstaigos, Darbo 

taryboje 

 

1.5. Darbuotojų veiklos vertinimas, 

2022 m. veiklos užduočių 

numatymas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Iki sausio 31 Darbo taryboje 

1.6. Finansų kontrolė (stebėsena, 

klausimynai, apskaitos) 

Direktorius Pagal planą Įstaigos, Darbo, 

Mokytojų 

tarybose 

1.7. Dokumentų archyvavimas 

vadovaujantis LR nustatyta 

dokumentų saugojimo terminų 

rodykle 

Raštinės 

administratorius 

Nuolat  

1.8. Korupcijos prevencijos ir Direktorius Nuolat  



kontrolės vykdymas 

1.9. Įstaigos 2022 m. m. renginių 

planas 

Meninio ugdymo 

mokytojai 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

1.10. Mokytojų atestacija Direktorius Pagal planą Atestacinė 

komisija 

1.11. Įstaigos veiklos mėnesio planas Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kiekvieną 

mėnesį 

Metodinėje 

taryboje 

2. Ugdymo proceso organizavimas  

2.1. Ilgalaikių ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių planų rengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

2.2. Trumpalaikių projektų planų 

rengimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Pagal 

numatytus 

terminus 

Metodinėje 

taryboje 

2.3. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo (si) 

turinio planavimo kokybės 

vertinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

2.4. Vaikų ugdymo (si) pasiekimų 

vertinimo rezultatų tikslingas 

panaudojimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Nuolat Metodinėje 

taryboje 

2.5. Mokytojų profesinės 

kompetencijos pagrindimo 

vertinimas 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Birželis Metodinėje 

taryboje 

2.6. Vykdyti neformaliojo ugdymo 

programų įgyvendinimą 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Nuolat Metodinėje 

taryboje 

2.7. Besiatestuojančių pedagogų 

veiklos stebėjimas ir 

dokumentavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Pagal planą Metodinėje 

taryboje 

2.8. Metodinių konsultacijų 

pedagogams teikimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Nuolat Metodinėje 

taryboje 

2.9. Smurto ir patyčių prevencijos 

programų ,,Kimochis‘‘, ,,Zipio 

draugai‘‘ įgyvendinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

2.10. Įgyvendinti ,,Alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

prevencinę programą‘‘, 

integruojant į ugdymo procesą 

Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Per metus Mokytojų 

taryboje, 

Metodinėje 

taryboje 

3. Įgyvendinti programas, dalyvauti projektinėje veikloje: 

3.1 Ilgalaikių projektų 

įgyvendinimas 

 

 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

3.1.1 ekologinis projektas ,,Aš 

mažasis Klaipėdietis – 

mokausi tausoti gamtą‘‘ 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.2. kūrybinės teatro raiškos ir 

sklaidos projektas ,,Atverkime 

teatrui duris‘‘ 

 Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.3. saugios ir sveikos gyvensenos 

projektas ,,Noriu augti sveikas 

ir saugus‘‘ 

 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 



3.1.4. kalbos projektas ,,Vaiko kelias 

į gražias kalbą‘‘ 

 

 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.5. etnokultūrinis projektas ,,Bėga 

metų ratas‘‘ 

 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.6. Klaipėda ir Kaunas – Lietuvos 

draugystės kelias 

 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.7. ,,Mes rūšiuojame‘‘  Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.8. ,,Auginu duonelę‘‘ Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.9. ekologinis projektas 

„Panaudotas daiktas gali būti 

žaislas“ 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.10. ekologinis projektas „Auginu – 

stebiu – mokausi. Pakeltos 

lysvės“ 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.11. ekologinis projektas „Kas mus 

rengia" 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.12. kūrybinės teatro raiškos 

projekto „Prakalbinkime lėlę“ 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.13. saugios ir sveikos gyvensenos 

projektas „Sveikos pėdutės“ 

 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.14. saugios ir sveikos gyvensenos 

projektas „Ką aš valgau?“ 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.1.15. saugios ir sveikos gyvensenos 

projektas „Vaistingieji augalai“ 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.2. Trumpalaikių projektų 

įgyvendinimas 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

3.2.1. „Pėdučių masažas“ Sausis-

balandis 

Metodinėje 

taryboje 

3.2.2. „Prakalbink lėlę“ Sausis-gegužė Metodinėje 

taryboje 

3.2.3. „Duonos kelias“   

 

Sausis- kovas 

 

Metodinėje 

taryboje 

3.2.4. „Lietuvėle, tu graži“ Vasaris- kovas Metodinėje 

taryboje 

3.2.5. „Knyga“ (panaudojant antrines 

žaliavas)    

Vasaris Metodinėje 

taryboje 

3.2.6. „Mano šalelė – Lietuva“ 

(knygučių pristatymas)  

Vasaris- kovas Metodinėje 

taryboje 

3.2.7. Projektas – paroda skirta 

Klaipėdos 770 m. „Laivai 

Šaltinėlio uoste“  

Vasaris- kovas Metodinėje 

taryboje 

3.2.8. „Pabudink sėklytę – užaugink  

gėlytę“ 

Vasaris- 

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

3.2.9. „Kas mus rengia“ Kovas- spalis Metodinėje 

taryboje 

3.2.10. „Iš kur atsiranda drugeliai“ Balandis- 

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

3.2.11. „Mėnuo su drugeliais“   Gegužė Metodinėje 



taryboje 

4. Kalendorinių švenčių organizavimas 

4.1. ,,Trys karaliai‘‘ Visos grupės Sausis Metodinėje 

taryboje 

4.2. ,,Meškute verskis‘‘ Visos grupės Sausis Metodinėje 

taryboje 

4.3. ,,Šoksim, trypsim, žiemą 

varysim‘‘ 

Visos grupės Vasaris Metodinėje 

taryboje 

4.4. ,,Mes mažieji klaipėdiečiai‘‘  Visos grupės Vasaris Metodinėje 

taryboje 

4.5. ,,Žemės diena‘‘ Visos grupės Kovas Metodinėje 

taryboje 

4.6. Šaškių turnyras „Riešutėlis“ Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

4.7. ,,Jei margučiai neriedės, tai 

vaikučiai nedidės‘‘ 

Visos grupės Balandis Metodinėje 

taryboje 

4.8. ,,Gėlių fiesta‘‘ Visos grupės Gegužis Metodinėje 

taryboje 

4.9. Sveikatingumo savaitės  

Skirtos Klaipėdos 770 m. 

paminėti 

Visos grupės Gegužis Metodinėje 

taryboje 

4.10. ,,Spalvoti vaikystės aitvarai‘‘ Visos grupės Birželis Metodinėje 

taryboje 

4.11. ,,Žolinės‘‘ Visos grupės Birželis Metodinėje 

taryboje 

4.12. ,,Rudenėlio pasaka‘‘ Visos grupės Spalis Metodinėje 

taryboje 

4.13. Mokslo ir žinių dienos 

paminėjimas ,,Balionų diena‘‘ 

Visos grupės Rugsėjis Metodinėje 

taryboje 

4.14. Rudeninių madų šou 

„Linksmiausias rudens skėtis 

arba skrybėlė“ 

Ekologinė grupė 

 

 

Rugsėjis 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

4.15. Rudens puokščių paroda 

 

Ekologinė grupė 

 

Spalis 

 

Metodinėje 

taryboje 

4.16. Muzikos ir meno savaitė 

„Skambantis ruduo“ 

D. Gasiūnaitė 

Šeštokienė, 

L. Safronova 

L. Lukošienė  

Spalis Metodinėje 

taryboje 

4.17. Renginių savaitė „Rudens 

pasaka“ 

L. Safronova 

 

Spalis- 

lapkritis 

Metodinėje 

taryboje 

4.18. Paroda „Moliūgas – žibintas“ 

 

Ekologinė grupė 

 

Lapkritis 

 

Metodinėje 

taryboje 

4.19. Kūrybinės dirbtuvės įstaigoje 

„Kalėdinis papuošimas“ 

Ekologinė grupė 

 

 

Gruodis 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

4.20. Advento vakaronė Visos grupės 

 

Gruodis Metodinėje 

taryboje 

5. Dalyvauti miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose, renginiuose, 

šventėse, akcijose, konkursuose, piešinių parodose 

5.1. Lietuvos gynėjų dienos 

paminėjimo visuotinėje 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Sausis Metodinėje 

taryboje 



pilietinėje akcijoje ,,Atmintis 

gyva‘‘ 

5.2. Tarptautinė virtuali 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fotografijų  paroda 

,,Laiko žingsniu nuo 

Mėmelburgo iki šiuolaikinės 

Klaipėdos“ 

E. Kruvelienė Sausis-kovas Metodinėje 

taryboje 

5.3. Konkursas „Mano žalioji 

palangė“ 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vasaris-

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

5.4.                                                      Respublikos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų ugdytinių kūrybinių 

darbų paroda „Tautinių juostų 

margumėlis” 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vasaris-kovas Metodinėje 

taryboje 

5.5. Tarptautinis projektas 

„Draugystės pynė. Mažųjų 

abėcėlė“ ir kūrybinių darbų 

paroda 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vasaris-kovas Metodinėje 

taryboje 

5.6. Tarptautinė paroda ,,Trispalvė 

mano kepurė" 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vasaris-kovas Metodinėje 

taryboje 

5.7. Klaipėdos m. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybinė paroda 

„Plukdyk laivelį Baltijos 

bangele“ 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Vasaris-kovas Metodinėje 

taryboje 

5.8. Konkursas „Judriausias 

darželis“ 

Sveikatingumo grupė Vasaris-

gegužė 

Metodinėje 

taryboje 

5.9. Projektas- renginys skirtas 

Klaipėdos 770 m. su soc. 

partneriais „Ką šnara kopų 

smilgos“ 

Meninio ugdymo 

mokytojai 

 

Kovas-gegužė 

 

 

Metodinėje 

taryboje 

5.10. Vasario 16-osios šventė Meninio ugdymo 

mokytojai 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.11. Kovo mėnuo - BE PATYČIŲ Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.12. Pasaulinė Žemės diena ,,Žemė 

mūsų namai‘‘ 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.13. Iniciatyva „Gyvasis tautos 

žiedas“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimui 

paminėti 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kovas Metodinėje 

taryboje 

5.14. Ankstyvojo amžiaus vaikų 

piešinių-nuotraukų paroda 

„Mano augintinis“ 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Kovas-

balandis 

Metodinėje 

taryboje 

5.15. Šaškių turnyras „Riešutėlis“ Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Balandis Metodinėje 

taryboje 

5.16. ,,Vaidinimų kraitelė‘‘ A. Noreikienė 

L. Safronova 

Gegužis Metodinėje 

taryboje 

5.17. ,,Aš ir mano emocijos‘‘ Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus Metodinėje 

taryboje 



5.18. Tolerancijos diena Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Lapkritis Metodinėje 

taryboje 

5.19. eTwinning projektas N. Minkevičienė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.20. Respublikinis projektas 

„Sveikatiada“ 

Sveikatingumo grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.21. Sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinkle „Sveika mokykla“   

Sveikatingumo grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.22. Visuomeninės organizacijos 

„Gyvoji planeta“ 

organizuojami projektai ir 

parodos 

Ekologinė grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.23. Respublikinis pedagogų 

forumas LVJC Vilniuje‚ 

STEAM  atradimai ir įžvalgos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoje“ su stendiniu 

pranešimu 

Ekologinė grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.24. Respublikinis projektas 

„Mano žalioji palangė“ 

Ekologinė grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.25. Klaipėdos m. ikimokyklinių 

įstaigų vaikų forumo „Aš – 

gyvybės kūrėjas“ 

organizavimas 

Ekologinė grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.26. Asociacijos „Kita forma“ 

organizuojami projektai ir 

renginiai 

Ekologinė grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

5.27. Respublikinėje konferencija  

Moksleivių saviraiškos centre 

„Pažink mus supantį pasaulį“ 

Ekologinė grupė Per metus Metodinėje 

taryboje 

6. Organizuoti edukacines išvykas į: 

6.1. Lietuvis dailės muziejaus 

Prano Domšaičio galerija 

 

 

 

 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui

  

Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.2. Mažosios Lietuvos istorijos 

muziejų 

Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.3. Laikrodžių muziejų Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.4. ,,Pelėdžiuko‘‘ biblioteką Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.5. Sendvario progimnaziją Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.6. Etnokultūros centrą Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.7. Botanikos sodą Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.8. Kultūros fabriką Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.9. Lėlių teatrą Per metus Metodinėje 

taryboje 

6.10. Malūnų parką Per metus Metodinėje 

taryboje 

 7. Organizuoti bendradarbiavimą su šeima 



7.1. Bendri tėvų susirinkimai  Direktorius 2 kart per 

metus 

Įstaigos taryboje 

7.2. Vykdyti tėvų apklausą, 

išsiaiškinant specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų integracija į bendrąsias 

ugdymo grupes‘‘ 

VAK grupė Kovas-

gegužis 

Mokytojų 

taryboje 

Metodinėje 

taryboje 

7.3 Šeimos informavimas apie 

vaiko ugdymą, jo daromą 

pažangą  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Nuolat Mokytojų 

taryboje 

7.4. Tėvų susirinkimai grupėse Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

2 kartus per 

metus 

Įstaigos taryboje 

7.5. Teikti kvalifikuotą pagalbą 

tėvams 

Direktorius Nuolat Įstaigos taryboje 

Mokytojų 

taryboje 

7.6. Tėvų valandėlės, edukaciniai 

užsiėmimai grupėse 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus Įstaigos taryboje 

Mokytojų 

taryboje 

7.7. Specialistų paskaitos tėvams Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

Pagal planą Įstaigos taryboje 

Mokytojų 

taryboje 

7.8. Informacinės medžiagos 

grupių tėvų lentose 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Per metus Įstaigos taryboje 

Mokytojų 

taryboje 

7.9. Informacijos, renginių, 

nuotraukų talpinimas 

elektroniniame dienyne 

musudarzelis.lt, ,,facebook‘‘,  

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

Per metus Įstaigos taryboje 

Mokytojų 

taryboje 

7.10. Inicijuoti 1,2 % pajamų 

mokesčio surinkimą 

Direktorius Per metus Įstaigos taryboje 

Mokytojų 

taryboje 

12. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

12.1. Lopšeliu-darželiu ,,Vėrinėlis‘‘  

 

 

 

 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.2. Lopšeliu-darželiu ,,Radastėlė‘‘ Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.3. Lopšeliu-darželiu ,,Žiogelis‘‘ Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.4. Lopšeliu-darželiu ,,Švyturėlis‘‘ Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.5. Lopšeliu-darželiu ,,Žilvitis‘‘ Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.6. Sendvario progimnazija Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.7. Kauno lopšeliu-darželiu 

,,Saulutė‘‘ 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.8. Etnokultūros centru Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.9. 

 

Klaipėdos m. Savivaldybės 

viešosios bibliotekos 

,,Peledžiuko‘‘ filialu 

Per metus Mokytojų 

taryboje 



12.10. Klaipėdos Lietuvos verslo 

kolegija 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.11. Klaipėdos gamtininkų centru 

,,Minizoo‘‘ 

Per metus 

 

Mokytojų 

taryboj 

12.12. Kvalifikacijos tobulinimo 

institucijomis (KPŠKC, KU 

TSI) 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.13. Klaipėdos Marijos Taikos 

Karalienės bažnyčia 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.14. Klaipėdos visuomenės 

sveikatos centru 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

12.15. Klaipėdos miesto pedagogine, 

psichologine tarnyba 

Per metus Mokytojų 

taryboje 

13. Pastato, patalpų, aplinkos priežiūros užtikrinimas: 

13.1. Užtikrinti įstaigos techninį 

funkcionavimą (ryšiai, elektros 

energija, vandentiekis, 

kanalizacija) 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Nuolat Įstaigos taryboje 

13.2 Vešieji pirkimai Direktoriaus 

pavaduotojas 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos taryboje 

13.3. Ryšių, interneto paslaugų, 

kompiuterių ir technikos darbo 

užtikrinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos taryboje 

13.4. Lauko žaidimų aikštelių, 

smėlio dėžių atitikimo 

normoms užtikrinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Nuolat Įstaigos taryboje 

13.5. Ilgalaikio ir trumpalaikio 

materialinio turto remontas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos taryboje 

13.6. Kontroliuojančių institucijų 

nustatytų trūkumų šalinimas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos taryboje 

13.7. Organizuoti vaikų maitinimą 

įstaigoje 

Direktorius, 

visuomenės sveikatos 

specialistas 

Nuolat Įstaigos taryboje 

14. ES programos:    

14.1. Vykdyti ,,Pienas vaikams‘‘ 

programą 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

sandėlininkai 

Nuolat Įstaigos taryboje 

14.2. ,,Vaisių vartojimo ir 

skatinimo‘‘ mokyklose ir vaikų 

ugdymo įstaigose‘‘ 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas, 

sandėlininkai 

Nuolat Įstaigos taryboje 

15. Sveikatos priežiūros veiklos:    

15.1. Ugdytinių sveikatos priežiūra Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

Nuolat  

15.2. Prevencinių priemonių 

taikymas infekcinių susirgimų 

mažinimui 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

Pagal 

poreikį 

 

15.3. Veiklos numatymas 2022 m. 

ugdytinių sveikatos priežiūros 

veiklos plane ir ataskaitoje 

Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

16. Įsigyti: 

16.1. Vykdyti grupių aprūpinimą 

higienos bei sanitarinėmis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Nuolat Įstaigos taryboje 



priemonėmis 

16.2. Įsigyti naujų žaislų bei 

metodinių priemonių 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

16.3. Įsigyti įrangos ir inventoriaus: 

santechnikos, baldų grupėms ir 

kt. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

16.4. Įsigyti darbo saugos priemonių Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

16.5. Įsigyti statybinių medžiagų 

einamam remontui 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

17. Užtikrinti darbuotojų saugumą: 

17.1. Organizuoti darbuotojų 

sveikatos patikrinimą 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

17.2. Darbuotojų instruktavimas 

darbų saugos ir sveikatos 

klausimais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

17.3. Instruktuoti gaisrinės ir 

civilinės saugos klausimais 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

Per metus Įstaigos taryboje 

 

SAVIVALDOS INSTITUCIJŲ POSĖDŽIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

1. Įstaigos tarybos posėdžiai 

1.1. Finansiniai ištekliai ir tikslingas jų 

panaudojimas. 2022 m. veiklos plano 

svarstymas ir aptarimas. Lopšelio-darželio 

,,Šaltinėlis‘‘ vadovo ataskaita už 2021 metus 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

2022-01 

1.2. Įstaigos darbas 2022 m. vasaros laikotarpiu. 

Numatomų edukacinių lauko erdvių aptarimas 

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

2022-05 

1.3. 2023 m. įstaigos veiklos plano aptarimas. 

Mokytojų atestacijos programos pristatymas  

Įstaigos tarybos 

pirmininkas 

2022-12 

2. Mokytojų tarybos posėdžiai 

2.1. 2022 metų įstaigos planų svarstymas ir 

pritarimas 

Direktorius 2022-01 

2.2. Pedagogų savianalizės ir kvalifikacijos kėlimo 

per mokslo metus aptarimas. 

Įstaigos veiklos kokybės giluminio įsivertinimo 

ataskaitos ir rekomendacijų pristatymas 

Direktorius 2022-05 

2.3. 2022-2023 mokslo metų ikimokyklinio ugdymo 

grupių komplektavimas. 

Neformaliojo ugdymo, meninio ugdymo ir 

logopedo 2022-2023 m. m. veiklos planai 

Direktorius 2022-08 

3. Metodinės tarybos posėdžiai 

3.1. Socialinių partnerių 2022 metams 

bendradarbiavimo planų aptarimas. 

Elektroninio dienyno efektyvinimas 

bendradarbiaujant su tėvais. 

Metodinių priemonių aprobavimas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-01 

3.2. Klaipėdai 770-metų renginio aptarimas 

Projekto ,,Ką šnara kopų smilgos?‘‘ su 

socialiniais partneriais pristatymas 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-04 



Metodinių priemonių aprobavimas 

3.3. Ilgalaikių projektų 2022-2023 mokslo metams, 

grupių metinių planų aptarimas.  

 pranešimas ,, 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-09 

3.4. 2022 m. metodinės veiklos ataskaita ir 2023 m. 

plano rengimas.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

2022-12 

4. Administraciniai posėdžiai 

4.1. Aktualūs Įstaigos veiklos klausimai Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

ugdymui 

Vieną kartą per 

ketvirtį 

5. Atestacinės komisijos posėdžiai 

5.1. Dėl R. Pakalniškienės atestacija, siekiančios 

įgyti vyresniojo ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo kvalifikacijos kategoriją 

Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

Balandis 

5.2. Dėl posėdžių grafiko 2023 m. tvirtinimo Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

Lapkritis 

5.3. Dėl N. Širvienės atestacija, siekiančios įgyti 

vyresniojo ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

kvalifikacijos kategoriją 

Atestacinės 

komisijos 

pirmininkas 

Gruodis 

6. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 

6.1. 2022  m. vaiko gerovės komisijos darbo plano 

aptarimas 

Vaiko gerovės 

komisijos 

pirmininkas 

2022-01 

6.2 Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų sąrašas 

VGK 2022-09 

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 Programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui ir direktoriaus 

pavaduotojas. Priežiūra vykdys direktorius. 

 Už programos vykdymą bus atsiskaitoma įstaigos savivaldos institucijoms, steigėjui ar 

steigėjo įgaliotai institucijai. 

 

 

 


