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KLATPEDOS LOPSELTO-DARLLAO,,ATZALYN AS$ 2022 METV VETKLOS PLANAS

1. Prioritetas - pedagogrl skaitmeninio raStingumo tobulinimas.
Tikslas - formuoti besimokandios mollyklos bendruomeng.

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingas asmuo arba
vykdytoias

Vykdymo
terminas

1 Tikslineas ugdvmo(si) turinio igvvendinimas panaudojant IKT
1.1 . Ugdymo(si) turinio atnaujinimo, planavimo ir pasiekimq vertinimo sQveika:

1.1 .1 Atnaujinti neformalaus ugdymo dailes
gebejimq ikimokyklinio ir prielmokyklinio
amZiaus vaikams ugdymo programrl
atnauiinimas

R. Petrauskiene,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

rugsejis

1.1,.2. atnaujinti neformaliojo vaikq Svietimo kiino
kulttiros ugdymo ir sveikos gyvensenos

,,Augsiu aktyvus ir sveikas" programas

R. Polikevidiflte-
Kirtikliene,
direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

rugsejis

1.1.3. atlikti ugdymo turinio planavimo ugdomqiq
Dflezfixa

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

per metus

1.t.4. grupiq veiklos planq vykdymas Direktoriaus
pavaduotoia uedymui

per metus

2. Bendruomen6s nariu skaitmeninio raltinqumo tobulinimas:
2.t vykdyti techning kompiuteriq ir kt. IKT

priemoniu prieZi[ra
Direktoriaus
pavaduotoias

per metus

2.2, esant le5q isigyti ir atnaujinti grupiq
kompiuterius

Direktorius,
direktoriaus pavaduotoi as

per metus

2.3. pletoti platformos ,,musudarzelis.como'
galimybes, skatinant aktryesni pedagogq ir
tevq bendradarbiavim4 rengiant nuotolines
konferencijas, organizuojant tevq
susirinkimus, teikiant informaciia

R. P.Kirtikliene,
pedago giniai darbuotoj ai

rugsejis
gruodis

)4 naujq technologijq ir informacijos valdymo
kompetencijq tobulinimas. Darbo igtidZiq su
naujomis duomenq bazemis isisavinimas
(programos: Avilys, Personalo modulis)

Administracija pagal plana

2.5. tobulinti pedagogq skaitmenini ra5tingum4 Direktoriaus
oavaduotoia usdvmui

per metus

2.6. pedagogq savitarpio pagalbos veikla
praktikoie taikant skaitmenini ugdymo turini

Direktoriaus
oavaduotoia usdvmui

per metus

2.7. vykdyti individualias ir grupines
konsultacijas pedagogams del IKT
naudojimo igudZiq tobulinimo naudojantis
.,musudarzelis.com" platforma

R. P. Kirtikliene pagal
poreiki

2.8. organizuoti kompiuterinio ra5tingumo
praktikumus techniniam personalui

Direktoriaus
oavaduotoias

pagal
poreiki



2. Prioritetas - veiksmingo Svietimo pagalbos teikimo ivairig poreikiq ir geb0jimq

vaikams.
Tikslas - tobulinti individualios pagalbos kiekvienam vaikui sistem4.

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingas asmuo arba
wkdytoias

Vykdymo
terminas

J. Salyeu itraukiaiam ugdymui sudarymas
3.1. kurti saugiq, funkcionaliq ugdymo(si)

aplink4, atsiZvelgiant i vaikq
individualuma

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoias uedymui

sausis-gruodis

3.2. kurti lauko aplink4, kuri skatintq skirtingq
poreikiq vaikrtr aktyvuma

D:

D:
pa

irektorius,
irektoriaus
waduotoias ugdymui

sausis-gruodis

J.J. sudaryti s4lygas, vaikams turintiems
SUP, ugdytis jq poreikius atitinkandioje
aplinkoje (sukurtos ramybes zonos,
ugdymosi kampeliai)

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

sausis-gruodis

3.4. isigytr naujq metodiniq priemoniq,
literatiiros SUP turindiu vaiku uedymui

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

sausis-gruodis

3.5. logopedo 202212023 m. m. veiklos plano
iswendinimas

Logopedas sausis-gruodis

3.6. vaiko geroves komisijos (toliau VGK)
plano iswendinimas

Direktoriaus
pavaduotoias usdYmui

sausis-gruodis

3.7. teikti pagalb4 pedagogams rengiant,
pritaikytas ikimokyklinio/
prie5mokyklinio ugdymo programas ir
Individualios pagalbos vaikui planus

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

pagal poreiki

3.8. teikti individualias konsultacijas,
rekomendacijas tevams (globejams,
riipintojams) del pagalbos biidq ir
priemoniu, vaikams turintiems SUP

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

pagal poreiki

3.9. sudaryti optimalius sporto ir muzikos
sales, dailes kambarelio uZimtumo
tvarkara5dius

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

rugsejis

3.1 0. isigyti nauj4lauko pavesing ir pritaikyti j4
STEAM veikloms

Direktorius,
Direktoriaus
oavaduotoias usdYmui

geguild

3.11. isigyti naujq priemoniq patirtinei skirtingq
ugdymo(si) poreikiq turintiems vaikams,
iu veiklai ivairiose erdvese

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

geguZe

4. Ugdymo proceso ivairov6s plOtoiimas taikant aktyvius uedymo(si) metodus
4.t Vykdyti STEAM proiektus, veiklas:
4.r.1 ,,MaZieji ko smonautai' o V. Ramoniene

V. Domarkaite
R. Se5kevidiene

sausis

4.t.2. Organizuoti ir vykdyti respublikini
proj ekt4,,MaZiej i tyrinetoj ai"

V. Ramoniene
V. Domarkaite
R. Selkevidiene

balandis-
geguZe

4.1.3. ,,STEAM veiklos ankstyvaj ame amZiuj e" L. TruSke
E. Liaugaudiene
A. ieledinaite

kovas-geguZe

4.1.4. Rai5kos savaite,,Mes nuo Baltiios krantu'o A. Celedinaite kovas



4.1.5. Akcija,oM[sq maZiesiems draugamso' V. Ramoniene
L. Vaivadiene

spalis

4.2. orsanizuoti ir wkdvti kitas STEAM veiklas qrupdse ir lauko erdv6se:
4.2.1 gamtos tyrinejimo veiklos:,,Vanduo,

sniegas, ledaso',,,Pavasario stebuklai",
..Laiko ratasoo. ..Stebeiau ir oastebeiauoo

Visi mokytojai sausis -
gruodis

4.3. Grupdse wkdyti patyriminio ugdymo procesus:

4.3.1 ,,Mano pirmas augalelis" Visi mokytojai vasaris-
balandis

4.3.2. ..Zalioii palanqd" Visi mokvtoiai kovas-geguZe

4.3.3. Mareudiu rYtas" Visi mokvtoiai balandis
4.4. Kita proiektine veikla
4.4.1 ,,Linksmosios pedutes" I. Giedraitiene

E. Liausaudiene
vasafls-
balandis

4.4.2. ,,Mes - Lietuvaidiai" E. Jalinskiene vasarls-
geguze

4.4.3. ,,Augsiu sveikas ir stiprus" V. Jonaitiene geguile-

eruodis
4.4.4. ,"Duoneles kelias" N. Bagodi[niene vasafls
4.4.5. Sveikatos muge E. Ja5inskiene,

V. Jonaitiene
Rugsejis-
spalis

4.4.6. Advento vakarai E. Ja5inskiene,
Grupiu mokvtoios

Lapkritis-
eruodis

4.4.7. Ziemos linksmybes Visi mokytoiai Gruodis
4.4.8. Tradicines kalendorines Sventes

4.4.8.1 Atsisveikinimas su eglute (Trys karaliai) E. Ja5inskiene,
I. Giedraitiene

Sausis

4.4.8.2 Saulele auk5tyn, dienele ilgyn
(UZgavenes)

N.Bagodirlniene,
L. Vaivadiene

Vasaris

4.4.8.3 Josim josim i turgeli (Kaziuko muge) D. Kazlauskiene,
R. Kubiliene

Kovas

4.4.8.4 Rid rid rid margudiai (5v. Velykos) E. T,iaugaudiene,

A. Celedinaite
Balandis

4.4.8.s Seimq Svente (Motinos diena, Tevo diena) Grupiq mokytojos GeguZe-
birZelis

4.4.8.6 Mokslo ir Ziniq Svente E. Ja5inskiene,
V. Domarkaite,
T. Aukselvte

rugsejis

4,4.8.7 Jau Kaledos atlingavo... Grupiu mokwoios sruodis
4.5. Vykdyti Klaipedos 770 m. iubilieiui skirtus proiektus, veiklas, akciias:
4.5.1. Kr:rybiniq darbq paroda ,,P1auk, laiveli, i

eimtaii uostaoo

Grupiq mokytojos Balandis

4.s.2. Sporto Svente,,Btsimieji Klaipedos
dempionai"

E. Staboke,
R. P. Kirtikliene

GeguZe

4.5.3. Geliq sodinimo akcija,,PuokSte
Klaipedai"

Grupiq mokytojos,
Istaigos bendruomene

GeguZe-
birZelis

4.6. Organizuot i ir I ar dalyvautis
tarptautiniuose eTwinning proiektuose

L. Tru5kd sausis-gruodis

4.7. dalyvauti miesto ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, projektuose, akcijose:
4.7.t. ,,Lietuvos MaZqjq Zaidynes" , MaZqjq

Lv aieildudiu,,Vilties" besimas, .. Su
R. P. Kirtikliene
B. Staboke

per metus



vaikyste ant bangos"

4,7,2, dalyvauti Gamintoj q ir Importuotojq

Asociacijos, VSf ,,Elektronikos gamintojq
ir importuotojq organizacija" ir VSf ,,Eko
Sviesa" inicijuotame ir igyvendinamame
aplinkosauginiame proj ekte,,Mes
rfiSiuoiam"

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Grupiq mokytojos

per metus

5. Pedasosu profesinis tobul6iimas :

5.1 stiprinti Svietimo pagalbos specialistq
kompetencijas, teikiant pagalb4 SUP

turintiems vaikams (dalyvavimas
seminaruose, mokymuose, konferencii ose)

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

per metus

5.2. sudaryti s4lygas darbuotojq
profesiniq ir bendrqiq kompetencijq
tobulinimui:

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

per metus

5.3. seminaruose, praktiniuose mokymuose
kryptingai tobulinti Zinias apie itraukqii
usdyma

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoias uedymui

per metus

5.4. konsultacijq ir nuoseklios pagalbos
jauniems specialistams teikimas

Direktorius,
direktoriaus pavaduotojas
uedvmui

per metus

5.5. dalyvauti nuotolines programos

,,Besimokandiq darZeliq tinklas"
ilsalaikiuose mokymuose

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotoias usdYmui

per metus

5.6. vykdyti tarptautini Erasmus* projektus

,,Profesinis tobulejimas panaudojant
inkliuzines metodologijas vaikq su

specialiaisiais poreikiais ugdyme" ir
,,AtsigrgZkime i gamt4: nehadiciniai
usdymo metodai dar Lelyi e"

Direktorius,
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

geguLe -
gruodis

5.7. vykdyti netradicinius renginius :

,,Pauk5teliai - mano draugaioo, ,,Pasidalink
gerumu su keturkoju draugu", ,,Mano
planeta Lemd", Sv. Martyno Zibintaioo

Grupi.l mokytojos per metus

KLAIPEDOS LOPSELIO-DARZE LrO,, AT LALYNAS 6', 2022 METU VEIKL O S PLANAS

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingas asmuo
arba vvkdytoias

Vykdymo
terminas

Atsiskaitymo
forma

6. Jstaigos funkcionavimo uitikrinimas
6.1. Savivaldybes biudZeto (SB) ir

specialios tikslines dotacijos
mokymo reikmems finansuoti
(MK) le5q tikslingas
paskirstymas ir veiksmingas
panaudoj imas ugdymo(si)
edukaciniq aplinkq
atnauj inimui, kiirimui,
priemoniu isieiiimui

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojos

Kartq per
ketvirti

fstaigos,
Mokytojq
tarybose

7. Orsanizaciniai darbai
7.t Vaikq priemimas Direktorius Pagal

numatytus
Direkciniame
oosedyie



l0

terminus

7.2. Prie5mokyklinio ir
ikimokyklinio ugdymo grupiq
komplektaciia

Direktorius GeguZe-

birZelis

Direkciniame
posedyje

7.3, Mokiniq registro duomenq
atnaujinimas

Direktorius Iki rugsejo
sd.

Direkciniame
posedyje

7.4, Pedagogq tarifikacij a, etatq
sara5as

Direktorius Sausis,
russeiis

Direkciniame
posedyie

7 .5. Vie5ieji pirkimai Direktoriaus
pavaduotoias

Pagal
poreiki

Direkciniame
oosedvie

7.6. Svietimo stebesena (rodikliai) Direktorius Pagal
numahrtus
terminus

Mokytojq,
Metodineje
tarybose

7.7. Prie5mokyklinio amZiaus vaikq
stebejimo protokolq pildymas,
pasiekimq ir paZangos
fiksavimas elektroniniame
dienyne ..musudarzelis.com"

PrieSmokyklinio
ugdymo mokytojai

Rugsejis,
balandis

Mokytojq,
Metodineje
tarybose

7.8 Ikimokyklinio amZiaus vaikq
stebej imo protokolq pildymas,
pasiekimq ir paZangos

fiksavimas elektroniniame
dienvne ..musudarzelis.comoo

Ikimokyklinio
ugdymo mokytojai

Spalis,
geguZe

Mokytojq tarybos
posedyje

7.9. Pedagogq registro duomenq
atnauiinimas

Ra5tines
administratorius

Lapkritis Direkciniame
posedyie

7.t0. Maitinimo organizavimas.
Maitinimosi kokybes pagal
RVASVT sistema nustatymas

Direktorius nuolat Direkciniame
posedyje

7.11. Maisto sandelio inventorizacij a Inventorizacijos
komisija

Pagal
numatytus
terminus

Direkciniame
posedyje

7.12. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto
metine inventorizacii a

Inventorizacijos
komisiia

Lapkritis Direkciniame
posedyie

8. Saugos darbe uitikrinimas
8.1. Darbuotojq sveikatos patikros

kontrole
Direktoriaus
pavaduotoias

Nuolat Direkciniame
posedyie

8.2. Darbuotojq instruktavimas
civilines ir prie5gaisrines saugos
klausimais

Direktoriaus
pavaduotojos

Pagal
numatytus
terminus

Direkciniame
posedyje

8.3. Gaisrines, civilines saugos
mokymo pro gramos vykdymas

Direktoriaus
pavaduotojas

Pagal
numatytus
terminus

Direkciniame
posedyje

8.4. {staigos ekstremaliq situacijq
valdymo plano atnauj inimas

Direktoriaus
pavaduotojas

Pagal
numafirtus
terminus

Administraciniam
e posedyje

8.5. Vaiko geroves komisij os

veiklos vykdymas
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Nuolat Mokytojq tarybos
posedyie

8.6. Vidaus audito vykdymas.
ISvadq apibendrinimas

KVA grupe Pagal
numatytus
terminus

Mokytojq tarybos
posedyje

9. Dokumentu rengimas, atnauiinimas, keitimas
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9.t. fstaigos metq veiklos planas Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Per metus Mokytojq tarybos
posedyie

9.2. Finansq valdymo dokumentai.
Finansines politikos dokumentai

Direktorius Pagal
numatytus
terminus

Direkciniame
posedyje

9.3. Vidaus ir darbo tvarkos
taisykles

Direktorius Rugsejis Mokytojq tarybos
posedyie

9.4. Statistines ataskaitos Administracijos
darbuotojai

Pagal
nustalrtus
terminus

Administraciniam
e posedyje

10. Vaiko serovds komisiios dokumentu atnauiinimas
10.1 Vaiko geroves komisijos

posedZiu srafikas
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Sausis Mokytojq tarybos
oosedvie

t0.2. Svietimo pagalbos gavejq,
turindiq kalbos ir kalbejimo
suhikimu saraSas

Logopedas Rugsejis,
sausis

Suderinti su

KPPT

10.3. Logopediniq pratybq
tvarkara5tis

Logopedas Rugsejis,
sausis

Patvirtintas
direktoriaus
isakymu

10.4. Tevq sutikimai del ugdymosi
sunkumq prieZasdiq iSaiSkinimo
ir eebeiimu ivertinimo

Logopedas Rugsejis,
sausis

Tevq sutikimai
patvirtinti para5u

10.5. Specialiqjq ugdymosi poreikiq
lygiu nustatymas

Logopedas Rugsejis Mokytojq tarybos
posedyie

10.6. VGK dokumentq ruo5imas
Svietimo oasalbai sauti

VGK nariai,
mokvtoiai. tevai

Sausis -
eruodis

Mokytojq tarybos
posedyie

11 Pedasosu kvalifikaciios tobulinimas
11.1. Pedagogq kvalifikacij os kelimo

plano vykdymas
Direklorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdYmui

Pagal
numaQrt4
plana

Mokytojq tarybos
posedyje

11.2. Pedagogines stebesenos plano
vykdymas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

Pagal
numatyt4
plana

Mokytojq tarybos
posedyje

11.3. Pedagogq atestacijos vykdymas Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Pagal
numat5rtq

olana

Mokytojq tarybos
posedyje

t2. Veiklos dokumentu kokvbOs vertinimas
t2.t Ikimokyklinio ugdymo turinio

planavimas
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

Rugsejis,
sausis

Mokytojq tarybos
posedyje

12.2. Prie5mokyklinio ugdymo
turinio planavimas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdvmui

Rugsejis,
sausis

Mokytojq tarybos
posedyje

123. Logopedo dienynas Direktorius
Direkloriaus
pavaduotoias uedymui

Rugsejis,
sausis

Mokytojq tarybos
posedyje

12.4. Vaikq paianga ir pasiekimai Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

Rugsejis,
sausis

Mokytojq tarybos
posedyje

13. Metodinds veiklos organizavimas
13.1. Kvalifikacii os tobulinimo Direktorius, Visus Mokvtoiu tarvbos
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programu rengimas R. P. Kirtikliene metus posedyie

t3.2. Aktyvus(is) ugdymas

ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus

R. P.Kirtikliene Kovas Mokytojq tarybos

posedyje

13.3. Specialiqj q ugdymo(si) poreikiq
vaikq integracija ir sekmingo
usdvmo saires

R. P.Kirtikliend Balandis Mokytojq tarybos
posedyje

t3.4. {traukusis ugdymas. Veiklos,
metodai ir bfidai, kad visi vaikai
jaustqsi ypatingi ivertinti ir
svarbts

R. P.Kirtikliene Rugsejis Mokytojq tarybos
posedyje

13.5. IKT pro grameliq panaudoj imas
uZduodiq ktirimas darbui su

ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus
vaikais

R. Selkevidiene
R. Skipariene

Spalis Mokytojq tarybos
posedyje

13.6. Prane5imas,,PieSiniai-kaip
vaikq paZinimo metodas ir
Seimos atspindys vaikq
pieSiniuose"

R. Zviniene GeguZe Mokytojq tarybos
posedyje

13.7. Metodines medZiagos
kaupimas, sisteminimas,
rekomendaciiu rengimas.

R. Petrauskiene
R. P. Kirtikliene
E. Staboke

Visus
metus

Mokytojq tarybos
posedyje

13.8. Vaiko sveikatos saugojimas ir
stiprinimas. KBrybines grupes

veikla

V. Jonaitiene GeguZe Mokytojq tarybos
posedyje

13.9. Kneipo metodikq igyvendinimo
planavimas

D. Gulbiniene Visus
metus

Mokytojq tarybos
oosedvie

13.10. Organizuoti pedagogq metines
veiklos isivertinimo pokalbius.
Atlikti pedagogines

dokumentacij os pildymo
kokybes ir savalaiki5kumo
prieZiflra

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Visus
metus

Mokytojq tarybos
posedyje

13.11. Dalyvavimas respublikinej e

metodineje dienoje,,Svietimo
pagalbos teikimo ikimokyklinio
ugdymo istaieoi e salimybes"

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Spalis Mokytojq tarybos
posedyje

13.t2. Dalyvavimas seminaruose,
konferencijose KUTSI,
KPSKC, KU

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Pagal
plan?

Mokytojq tarybos
posedyje

13.13. Dalyvavimas ilgalaikej e

besimokandiq darZeliq tinklo
2022 m. programoje,,STEAM
usdvmo filosofiia"

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Vasaris -
gruodis

Mokytojq tarybos
posedyje

t4. Prevencinds veiklos nlano wkdymas
14.1. Alkoholio, tabako ir kitq

psichikq veikiandiq medZai gq
vartojimo prevencijos
programo s igyvendinimas

Pedagoginiai
darbuotojai

Visus
metus

Mokytojq tarybos
posedyje
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14.2. Emocinio-socialinio ugdymo
programq ,,Kimochis"
ikimokyklinio ugdymo grupese

ir,,Zipio draugaio'
prie5mokyklinio ugdymo
srupese iswendinimas

V. Jonaitiene,
V. Ramoniene,

E. Staboko,
R. P. Kirtikliene

Visus
metus

Mokytojq tarybos
posedyje

14.3. Vidaus auditas. VAK grupes
koregavimas, plano rengimas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias uedymui

II
pusmetis

Mokytojq tarybos
posedyje

14.4. Visuomenes sveikatos biuro
organizuoj amo s edukacines
veiklos. proiektai

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Pagal
plan4

Mokytojq tarybos
posedyje

15. Savivaldos instituciiu. direkciniu pos0dZiu srafikai
15.1 Istaisos tarybos veikla
15.1.1. Finansiniai i5tekliai ir jq

tikslingas panaudoiimas
R. P. Kirtikliene Sausis

15.1.2. 2022 mett4 Veiklos plano
pristatymas (del pritarimo)

R. P. Kirtikliene Sausis

15.1.3. 2021 metq vadovo veiklos
ataskaita (del pritarimo)

R. P. Kirtikliene Sausis

15.1.4. 2022-2024 metq mokytojq ir
pagalbos mokiniui specialistq
atestacij os programa (del
pritarimo)

R. P. Kirtikliene Spalis

15.1.5. [staigos veikl4
reglamentuoj andiq dokumentq
kokybes analizd

R. P. Kirtikliene Lapkritis

15.1.6. Veiklos gairiq 2023 metams
proiekto svarstymas

R. P. Kirtikliene Gruodis

t5.2. Administraciniai susirinkimai
ts.2.t. Ugdymo 1e5q planavimas Direktorius

Specialistas
Sausis

15.2.2. f staigos veiklos isivertinimo
rezultatq analizdir
panaudoiimas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdYmui

Vasaris

t5.2.3. Darbo organizavimas vasaros
metu

Direktorius Kovas,
balandis

t5.2.4. Darbo organizavimo problemq
aptarimas

Direktorius Rugpjiitis

15.2.5. [staigos flkines veiklos
apl:ralga. Tevq aktyvo veiklos
aptarimas

Direktorius
Direktoriaus
oavaduotoias usdvmui

Gruodis

16. Mokvtoiu tarvbos nos0dZiai
16.1 2021mefi4veiklos plano

ataskaita
Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

Sausis

16.2. 2021 mety 1o gopedo veiklos
ataskaita

Direktorius
Direktoriaus
oavaduotoias uedvmui

Sausis

16.3. 2022 metrl veiklo s plano
pristatymas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Sausis



t6.4. 7022 mett4pedagogq
kvalifi kacij o s tobulinimo
poreikio svarstymas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Sausis

t6.s. 2022metql pusmedio
pedagogines veiklos vertinimas
ir isivertinimas

Direktorius
Direktoriaus
oavaduotoias uedvmui

GeguZe

16.6. Pedagogq savianalizes

isivertinimas, veiklos
tobulinimo gainq 2022-2023 m.
m. numatymas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

GeguZe

16.7. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq
ugdymo(si) pasiekimq ir
oaZansos aotarimas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

GeguZe

16.8. Pagalbos vaikams, turintiems
kalbos ir komunikacijq
sutrikimus, teikimo vertinimas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

GeguZe

16.9. Refl ektuoj antys, tobulej antys,
rezultatyviai dirbantys
pedagogai - kokybi5ko ugdymo
pagrindas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Spalis

16.10. 2023 mefi4veiklos plano
projekto pristatymas

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

Gruodis

t7. Metodin6s tarybos pos6dZiai

t7.l Elektroninio dienyno,,Miisq
darZelis" aktualiios

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Sausis

17.2. Pedagogq tarpusavio ry3iai,
bendradarbiavimas

i gyvendinant patyrimini
uedyma(si)

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Vasaris

17.3. Sveikat4 stiprinandiq mokyklq
Droqramos iswendinimas

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Kovas

17.4, Ugdomosios veiklos kokybe,
STEAM veiklu igwendinimas

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

Balandis

17.5. Inovatryus mokymas(is) taikant
IKT

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

GeguZe

17.6. Kneipo metodikq panaudoj imo
salimvbes usdvmo Drocese

Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

BirZelis

17.7. Veiklos gairiq 2023 metams
numatymas. Vadovo veiklos
ataskaita

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Gruodis

17.8. Bendradarbiavimo ir
bendradarbiavimo planq su
socialiniais partneriais rengimas
ir aptarimas

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Gruodis

17.9. Metodiniq priemoniq aptarimas,
vertinimas

Direkloriaus
pavaduotoias uedymui

Gruodis

17.10. Gerosios patirties sklaidos
numatymas mieste,
respublikoi e, uZsienyie

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Lapkritis

18. Materialin6s baz6s serinimas

t4



.tl5

18.1 Direktoriaus
pavaduotoias

Pagal

ooreiki
Direkciniame
oosedvie

18.2. Kanceliariniq, statybiniq,
iikiniq, higieniniq prekiq
isieiiimas

Direktoriaus
pavaduotojos

Pagal
poreiki

Direkciniame
posedyje

18.3. Lauko erdviq pritaikymas,
nauj q edukaciniq erdviq
kfirimas vaiktl patyriminiam
ugdymui(si) bei sveikatos
stiprinimui

Direktoriaus
pavaduotojos

Pagal
poreiki

Direkciniame
posedyje

18.4. Tikslingas 1,2 proc. pa^rarnos

le5u panaudoiimas
Direktorius Lapkritis Direkciniame

posedyie

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto
isisiiimas
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Klaipedo s lop5elio-darZelio

,,AtilalYrras" 2022 m. sausio 24 d.

H*i:1"*s 
isakYmo Nr' v I -2

KLArpEDos r,op5nr-,ro-uanZnt;ro,,ATLALvNAS vAIKo crnovts KoMISIJoS
2022 ljMETU VETKLOS PLANAS

Eil.
Nr.

Veikla PeriodiSkumas Atsakingi

1. VGK veiklos plano 2022m. rengimas 2022m. sausis VGK nariai
) VGK posedZiu orsanizavimas Sausis - lapkritis VGK nariai
a
J. VGK pasitarimq organizavimas esant

biitinybei
Visus metus Direktoriaus

pavaduotoias ugdymui
4. Ugdytiniq saugumo uZtikrinimo grupeje,

istaigos teritorijoje ir uZ jos ribq klausimq
svarstymas

Visus metus VGK nariai,
pedagogai

5. VGK veiklos ataskaita ui,2022 metus 2022 m. gruodis Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

6. LR Svietimo istatymo straipsniq pakeitimo
irlar papildymo istatymo reglamentuoj andio
itraukuii ugdyma" analize

Pagal situacijq Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

7. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose

igyjant teoriniq, praktiniq Ziniq ir gebejimq

itraukioio ugdymo klausimais

Visus mefus Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

8. Ugdytiniq adaptacijos problemq sprendimo
budai, ugdymosi sunkumu Salinimas

Visus metus VGK nariai,
pedagogai

9. Psichologines pagalbos ugdytiniams,
tdvams, pedagogams organizavimas:
paskaitos, lankstinukai, rekomendacijos,
atveiu analizd. stebei imas

Visus metus pagal
poreiki

PPT psiohologai

10. Bendradarbiavimas su Vaiko teisiq apsaugos
skyriumi, Klaipedos PPT, Klaipedos
visuomenes sveikatos biuru

Visus metus Direktorius
Direktoriaus
pavaduotoias ugdymui

11. Paskaitq pedagogams apie emocijq ir elgesio
sunkumu turindius vaikus organizavimas

Pagal poreiki Direktoriaus
pavaduotoias usdymui

t2. Pokalbiq su tevais apie pasirengimo
mokyklai aktualijas organizavimas

Pagal poreiki Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Prielmokyklinio
ugdymo pedagosai

13. Paskaitos tevams ir pedagogams ,,Trediqjq
metq krize" ankstyvojo amZiaus grupese
organizavimas

rugsejis Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
PPT psioholoeai

t4. Paskaitos tevams ir pedagogams apie ribq
nustatymus vaikams ir atsakomybes ugdym4
organizavimas

Pagal poreiki Direktoriaus '

pavaduotojas ugdymui

15. Paskaitos pedagogams apie bendravim4 ir
bendradarbiavimq su tevais organizavimas

Pagal poreiki Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Kviestinis lektorius

16. Apskrito stalo diskusij a,,Nuostatos ugdant
specialiqiq poreikiq vaikusoo

Rugsejis -spalis Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
R. Se5kevidiene,



t7

T. Aukselyte
t7. Dalij imasis gerqi a patirtimi apie specialiqiq

ugdym4

Visus metus Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
oedasosai

18. Vaikq, turindiq kalbejimo ir kalbos
sutrikimq, poreikiq tenkinimo uZtikrinimas,
istatvmo nustafirta tvarka

Visus metus Logopedas

19. VGK dokumentq ruoSimas Svietimo
pasalbai gauti

Visus metus pagal
poreiki

VGK nanai,pedagogai,
tevai

20. Pirminis/pakartotinis Svietimo pagalbos

saveiu kalbiniu eebeiimu vertinimas
Rugsejis, geguZe,

eruodis

Logopedas

2t. Nauj ai atvykusiq ugdytiniq adaptacij os
twimas

Rugsejis - spalis VGK nariai,
pedasosai

22. Svietimo pagalbos gavejq s4raSo 2022m.
sudarymas VGK, suderinimas su PPT ir
tvirtinamas istaigos vadovo isakymu

Rugsejis, gruodis Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
Logopedas

23. Konsultacijq tevams (globejams) ir
mokytojams vaiko kalbos raidos klausimais
teikimas

Visus metus pagal
poreiki

Logopedas

24. Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo
programu pritaikymas

Visus mefus Logopedas,
pedagogai

25. Rekomendacijq vaikams, pedagogams,
tevams (globejams) del specialiojo ugdymo
b[du, programu pritaikymo ir kt. teikimas

Visus metus VGK nariai


