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          Vadovaudamasi Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto 

savivaldybės Tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-98, 21, 23.2., 25 papunkčiais ir 

atsižvelgdama į mokyklos tarybos posėdžio 2017 m. sausio 31 d. protokolinį nutarimą (protokolas 

Nr. V10-2), mokytojų tarybos posėdžio 2017 m. sausio 31 d. protokolinį nutarimą (protokolo Nr. 

V8-2): 
1. N u s t a t a u 2017 metų: 

1.1. prioritetą – įstaigos veiklos kokybės gerinimas, taikant šiuolaikinius ugdymo(si) 

metodus, tobulinant neformaliojo švietimo veiklą, plėtojant įstaigos savitumą. 

1.2. tikslus:  

1.2.1. užtikrinti šiuolaikišką ir visapusišką vaiko ugdymą, kryptingai įgyvendinant 

 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programas; 

1.2.2. plėtoti įstaigos savitumą, skatinant mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, 

organizuojant ugdymo(si) procesą daugiakultūrinėje aplinkoje. 

1.3. uždavinius: 

1.3.1. skatinti mokytojų iniciatyvumą, taikyti šiuolaikinius ugdymo(si) metodus,  

informacines komunikacines technologijas ugdymo(si) procese; 

1.3.2. tobulinti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimą; 

1.3.3. telkti įstaigos bendruomenę narius vaikų sveikatos ir sveikos gyvensenos įgūdžių  

stiprinimui; 

1.3.4. skatinti gerosios darbo patirties sklaidą, plėtojant bendradarbiavimą su kolegomis ir  

socialiniais partneriais; 

1.3.5. atnaujinti įstaigos materialinę bazę. 

2. T v i r t i n u: 

     2.1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2016 metų veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą 

(1 priedas); 

    2.2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2017 metų veiklos planą (2 priedas); 

    2.3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ 2017 metų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

programą (3 priedas).  
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              Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus 

                                                         2017 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-28 

                                                         1 priedas  

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 2016 METŲ VEIKLOS 

PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

          Įgyvendinant 2016 metų veiklos planą, buvo siekiama mokyklos bendruomenės bendravimo 

ir bendradarbiavimo tobulinant ugdymo kokybę. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui iškelti 2 

metiniai tikslai: 1) Taikyti ugdymo(si) inovacijas, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo, neformaliojo švietimo programas; 2) plėtoti tėvų ir mokytojų bendradarbiavimą, 

organizuojant ugdymo(si) procesą daugiakutūrinėje aplinkoje bei numatytos priemonės penkių 

uždavinių įgyvendinimui. 

     Sėkmingai vykdytos pirmojo uždavinio – sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui bei taikyti 

šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, organizuojant į vaiką orientuotą ugdymą(si) – priemonės. 2016 

m. ugdymo procesas organizuotas pagal Ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą bei Neformaliojo vaikų švietimo programas „Augu sveikas ir 

laimingas“, „Judėkime drauge“, „Mažasis dailininkas“. Ugdymo procese taikyti įvairūs būdai ir 

metodai (aktyvieji mokymo metodai, tiriamasis mokymas(is), eksperimentavimas, projektinė, 

struktūruota veikla,  informacinės technologijos ir kt.), kurie padėjo siekti geresnių ugdymo(si) 

rezultatų. Vykdyta žalingų įpročių, korupcijos prevencija. Dalyvauta veiksmo savaitėje „Be 

patyčių“, įgyvendinta tarptautinė programa ,,Zipio draugai“ padėjo ugdyti vaikų socialinius ir 

emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. Siekiant patenkinti vaikų saviraiškos poreikius, plėtoti 

tautinį, etnokultūrinį, ekologinį pažinimą, stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir įpročius, įstaigoje 

buvo organizuoti 41 tradicinis ir netradicinis renginys: 27 tradicinės šventės, 8 parodos,  4 

konkursai, 2 varžybos. Dalyvauta 4 miesto renginiuose, 1 miesto projekte, 2 šalies projektuose, 1 

tarptautiniame festivalyje. Siekiant kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, sėkmingai vykdyti projektai: „Kalba ne kliūtis veikti kartu“, „Susipažinkime su 

sporto šakomis“, „Pati gražiausia mergelė“, „Skaitantis vaikų darželis“, „Ilgas duonutės kelias“ ir 

kt. Projektų metu bendradarbiauta su šeimomis ir socialiniais partneriais. Projektų įgyvendinimo 

rezultatai, akimirkos pristatyti ugdytinių tėvams, pedagogams, įstaigos internetinėje svetainėje, 

laikraštyje „Vakarų ekspresas“. Kokybiškam ugdymui užtikrinti sėkmingai veikė Vaikų sveikatos 

ugdymo, Projektinės veiklos, Interjero ir kūrybinė darbo grupės.  

      Įgyvendinant antrąjį uždavinį – taikyti šiuolaikinius ugdymo(si) metodus, organizuojant į vaiką 

orientuotą ugdymą(si) – sėkmingai įvykdytos numatytos priemonės. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimui taikyti inovatyvūs ugdymo(si) metodai, būdai ir 

formos, diegtos kompiuterinės technologijos. Didelis dėmesys buvo skirtas vaikams parenkant ir 

jiems patiems pasirenkant kuo įdomesnes ir įvairesnes aktyvaus judėjimo ir savęs realizavimo 

formas ir būdus. Užsiėmimai vaikams buvo organizuoti pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas: „Mažasis dailininkas“, fizinio aktyvumo optimizavimo ,,Judėkime drauge“ ir sveikos 

gyvensenos ugdymo ,,Augu sveikas ir laimingas“ programas. Sėkmingai vaikų adaptacijai darželyje 

ir nuovargio prevencijai taikyti užsiėmimai vyko Žaidimų su vandeniu ir smėliu bei Relaksacijos 

kambarėliuose. Vykdyti korekciniai užsiėmimai taisyklingos kūno laikysenos ir plokščiapėdystės 

profilaktikai. Bendradarbiaujant su Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru organizuotos 

valandėlės apie sveiką mitybą, taisyklingą laikyseną, ligų prevenciją ir kt. Visus metus kryptingai 

įstaigoje plėtotos sveikos gyvensenos idėjos. Sveikatos ugdymas integruotas į daugelį įstaigos 

veiklos sričių. 2016 m. pradėtas ilgalaikis projektas „Sveikam būti – šaunu!“. Per mokslo metus 11 

grupių įgyvendinti teminiai projektai: „Gerkite, vaikai, sultis“, „Mylėk savo kūną“, „Man kojytės, 

kad lakstyti“, „Linksmos pėdutės“, „Linksmi lašeliai“, „Spalvotas jausmų pasaulis“, „Mano 

saugumas“, „Taisyklinga laikysena – sveikatos garantas“, „Mūsų kojytės“, „Arbatėlė ir medutis 

padės užaugti sveikučiais“, „Garsų pasaulis“. Projektų, sveikatos valandėlių metu įgytas teorines 

žinias apie sveikatos saugojimą, sveiką gyvenimo būdą, sveiką mitybą ir aktyvią gyvenseną vaikai 



pritaikė praktinėse veiklose, viktorinose, diskusijose. Organizuoti 5 sportiniai renginiai, pramogos, 

šeimos sveikatos dienos prie jūros. Vaikų sveikatos ugdymo kūrybinė grupė organizavo Sveikatos 

savaitę „Aš mažas klaipėdietis gyvenu prie jūros“, išvyką prie jūros, sveiko maisto savaitę. 

Renginiuose aktyviai dalyvavo visa bendruomenė. Pedagogai stebėjo kolegų atviras veiklas, vykdė 

sportinės varžybas tarp grupių, su tėvais bei socialiniais partneriais.    

      Iš dalies įgyvendintas trečiasis uždavinys – atnaujinti Ikimokyklinio ugdymo programą, 

atsižvelgiant į tėvų, vaikų poreikius. Mokytojų, metodinės tarybų posėdžiuose išanalizuotos 

Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos. Susitarta dėl vaikų vertinimo formų, 

informacijos pateikimo tėvams ir kt. Darbo grupė parengė Ikimokyklinio ugdymo programos 

projektą. 

       Kryptingai įgyvendintas ketvirtasis uždavinys – tikslingai organizuoti mokytojų metodinę 

veiklą, kvalifikacijos tobulinimą.  Įstaigoje dirbo: 6 – auklėtojai metodininkai, 17 - vyresniųjų 

auklėtojų, 1 - auklėtojas. 2016 m. įstaigoje atestuoti: 1 auklėtojas – aukštesnei auklėtojo 

metodininko kvalifikacinei kategorijai, direktorius – III vadovo kvalifikacinei kategorijai, 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui nustatyta direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos ir 

kompetencijos atitiktis turimai II vadovo kvalifikacinei kategorijai. Įstaigoje sudarytos sąlygos 

pedagogų profesiniam tobulėjimui. Pedagogai ir nepedagoginiai darbuotojai 2016 m. kvalifikaciją 

tobulino 947 akad. val. (2015 m.- 696 akad.val.). Vienam pedagogui vidutiniškai teko 37,8 akad. 

val. (2015 m. – 30,3 akad.val.). Įstaigos direktorės iniciatyva pedagogų bendrosios kompetencijos 

stiprintos organizuotame seminare „Bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais“, profesinės, 

bendrakultūrinės kompetencijos plėtotos edukacinėje išvykoje „Rokiškio krašto tradiciniai amatai“, 

visiems darbuotojams organizuoti privalomi gaisrinės ir civilinės saugos mokymai. Seminaruose, 

mokymuose įgytos žinios taikytos praktinėje veikloje, pristatytos informaciniuose, metodiniuose 

susirinkimuose. Per metus buvo organizuoti: 8 Mokyklos tarybos posėdžiai, 5 Mokytojų tarybos 

posėdžiai, 3 Metodinės tarybos posėdžiai, 3 Mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisijos 

posėdžiai. Aptartas pedagoginės stebėsenos vykdymas, vaikų pasiekimų vertinimo ikimokyklinio 

amžiaus grupėse vykdymas pagal parengtas vertinimo lenteles „Grupės vaikų pasiekimo žingsniai“, 

„Pasiekimų diagrama pagal pasiekimų žingsnius“, vaiko brandumo mokyklai aprašo rengimas pagal 

formą „Vaiko pasiekimai baigiant priešmokyklinio ugdymo programą. Brandumo mokyklai 

aprašas“ ir kt. Teikta metodinė pagalba – individualios konsultacijos, pagalba rengiantis atestacijai, 

patirties skaidai. Įvairiapusiškai išnaudotos gerosios patirties sklaidos galimybės. Aktyviai 

dalyvauta miesto, šalies organizuotuose meniniuose, sportiniuose renginiuose, projektuose, dalintasi 

gerąja praktinio darbo patirtimi. Pedagogai rengė atviras veiklas įstaigos ir miesto pedagogams, 

skaitė pranešimus konferencijose, įvairiuose metodiniuose pasitarimuose. Vykdyta edukacinė, 

kultūrinė veikla su socialiniais partneriais. 2016 m. organizuotos 22 ugdytinių edukacinės išvykos. 

Ugdytiniai kompetencijas plėtojo netradicinėse edukacinėse aplinkose: Palangos Gintaro muziejuje, 

Klaipėdos muziejuose, galerijose, Klaipėdos muzikiniame teatre, Klaipėdos koncertų salėje, Žvejų 

kultūros rūmuose ir kt. Įstaigoje organizuotos parodos “ „Aš tikrai myliu Lietuvą“, Užgavėnių 

kaukės, „Pavasario paukščiai“, „Gėlės ir drugeliai“ ir kt. dalyvauta miesto vaikų piešinių konkurse 

„Nupieškime valstybės dieną pasitinkančią Klaipėdą“, Pedagogų švietimo ir kultūros centro, 

Visuomenės sveikatos biuro,  miesto ligoninės ir kitose organizuotose parodose. Ugdytiniai savo 

gebėjimus pristatė miesto renginiuose: šventiniame koncerte Žvejų kultūros rūmuose, kūrybinės 

raiškos festivalyje „Pasakų šaly“. Siekiant sudaryti sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui buvo 

plėtojama partnerystė su mikrorajono ikimokyklinėmis įstaigomis: lopšeliais-darželiais „Žiburėlis“, 

„Volungėlė“, „Aitvarėlis“, „Vyturėlis“. Pagal bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos 

Liepojos universitetu įstaigoje praktiką atliko dvi studentės. Jungtinė veikla, vykdyta su „Vyturio” 

ir „Pajūrio“ pagrindinėmis mokyklomis, Smeltės, Prano Mašioto progimnazija, užtikrino darnų 

vaikų perėjimą iš darželio į mokyklą. Bendradarbiauta su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir 

kultūros centru, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutu, Klaipėdos universiteto 

Pedagogikos fakultetu, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos 

skyriumi, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuru ir kt.  



      Sistemingai įgyvendintas penktasis uždavinys – kurti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką, 

atnaujinat lauko ir vidaus ugdymo erdves. Įstaigai skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir 

taupiai, sprendimai buvo derinami su Mokyklos taryba, bendruomene. Kuriant saugią aplinką 2016 

m. atliktas 3 grupių virtuvėlių, 2 administracijos kabinetų, pirmo korpuso koridorių ir laiptinės 

einamasis remontas (2,8 tūkst. Eur, paramos lėšos), savivaldybės biudžeto lėšomis pakeista bendro 

naudojimo koridoriaus bei 2 kabinetų grindų danga (1,9 tūkst. Eur), pagerintas teritorijos 

apšvietimas (0,67 tūkst. Eur). Iš savivaldybės biudžeto lėšų nupirkti: roletai (0,306 tūkst. Eur),  

apsaugantys vaikus nuo tiesioginių saulės spindulių, langų ribotuvai (1,3 tūkst. Eur), nupirkti ir 

sumontuoti 9 papildomi unitazai (1,392 tūkst. Eur), atnaujinta virtuvės įranga (0,396 tūkst. Eur). Iš 

mokinio krepšelio lėšų įsigyta: naujų šiuolaikiškų ugdymo priemonių, žaislų (0,71 tūkst. Eur), 1 

kompiuteris su programine įranga (0,425 tūkst. Eur), 2 daugiafunkciniai spausdintuvai (0,395 tūkst. 

Eur), garso kolonėlė (0,339 tūkst. Eur), nupirktas ir įrengtas stacionarus projektorius (0,865 tūkst. 

Eur). Iš tėvų įmokų atnaujintos dvi lauko žaidimų aikštelės: išlygintas žemės reljefas, pasodinta 

žolė, įsigyti 3 lauko įrenginiai (4,991 tūkst. Eur), atnaujintas smėlis, įsigyti tentai (0,965 tūkst. Eur). 

Perdažyti esami lauko mediniai įrenginiai, išmontuoti 2 susidėvėję įrenginiai. Už paramos lėšas 

sumontuota vaizdo stebėjimo kamera prie pagrindinio įėjimo (0,437 tūkst. Eur), apdrausti įstaigos 

vaikai ir darbuotojai (0,531 tūkst. Eur).  

       2016 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos buvo 

teikiamos 201 ugdytiniui (2015 m. – 195). Suformuotos 9 ikimokyklinio (5 lietuvių, 4 rusų kalba) ir 

2 priešmokyklinio (1 lietuvių, 1 rusų kalba) ugdymo grupės. Mokesčio už maitinimą 50 proc. 

lengvata taikyta 8 šeimoms, 2 vaikams skirtas nemokamas maitinimas. 32 vaikams, turintiems 

kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikta kvalifikuota logopedo pagalba. Lopšelyje - darželyje 

teikta savivaldybės tarybos nustatyto dydžio maitinimo ir maisto gaminimo paslauga. Įstaiga 

dalyvauja vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje ir pieno produktų 

vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Papildomos 

neformaliojo švietimo paslaugos (sportiniai, šokiai, krepšinis, karatė) teiktos 58 vaikams.  

      2016 m. Įstaigos bendruomenė kartu siekė sėkmingo numatytų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo. Sudarytos darbo grupės 2016-2018 metų strateginio, 2016 metų veiklos plano, 

Ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui, projektų rengimui ir įgyvendinimui, vidaus audito 

atlikimui ir kt. Bendradarbiauta su Mokyklos, Mokytojų tarybomis, Vaiko gerovės komisija, tėvų 

aktyvo nariais priimant svarbius sprendimus dėl pedagogų profesinio tobulėjimo, darbuotojų 

skatinimo, eduakcinių aplinkų tvarkymo, vaikų ir darbuotojų saugumo užtikrinimo ir kt. Savivaldos 

institucijų, darbuotojų ir tėvų iniciatyvos padėjo spręsti aktualias ugdymo, darbo sąlygų gerinimo, 

įstaigos funkcionavimo ir kitas problemas. Bendruomenės mikroklimatas gerintas puoselėjant 

tradicijas, išlaikant įstaigos savitumą, kuriant saugesnę ir gražesnę aplinką. Inicijuota akcija 

„Papuoškime darželį gėlių žiedais“, tėvų savanorystė, parama. Darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai 

skatinti padėkos raštais, žodžiu. Informacija apie lopšelio-darželio veiklą skelbta internetinėje 

svetainėje www.dlinelis.lt, bendrauta su ugdytinių tėvais ir pedagogais socialinių tinklalapių 

uždarose grupėse. 

     Išanalizavus ir aptarus 2016 metų įstaigos veiklos rezultatus, įvertintos Įstaigos veiklos 

stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG): 

 

Stiprybės Silpnybės 

1. 1. Mokykla atvira ir veikla nuolat tobulinama. 

2. 2. Dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie 

nuolat atnaujina savo žinias. 

3. 3. Į vaiką orientuotas ugdymas. 

4. 4. Mokykla atliepia vaikų ir tėvų poreikius ir 

lūkesčius.  

5. 5. Plėtojami ryšiai su Latvijos Respublikos 

Liepojos universitetu. 

6. 6. Įgyvendinamos neformaliojo švietimo 

1. 1. Nerenovuotas pastatas. 

2. 2. Tobulintinas ugdymo turinio planavimas, 

vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo, 

įsivertinimo sistema. 

3. 3. Daugėja vaikų su specialiais poreikiais. 

Trūksta pedagogams patirties kaip kokybiškai 

teikti ugdymo paslaugas šiems vaikams. 

4. 4. Įstaigos materialinė bazė iš dalies atitinka 

higienos normas. 

http://www.dlinelis.lt/


programos, vaikams teikiamos papildomos, tėvų 

pageidaujamos paslaugos  

5.  IKT naudojimas ugdymo procese. 

Galimybės Grėsmės 

1. 1. Rėmėjų ir tėvų materialinės paramos 

panaudojimas ugdymo aplinkai, vaikų saugumui 

gerinti. 

2. 2. Tikslingas ir kryptingas mokytojų 

kvalifikacijos tobulinimas. 

3. 3. Darbuotojų motyvacijos, iniciatyvos ir 

atsakomybės stiprinimas.  

4. 4. Ikimokyklinio ugdymo programos 

atnaujinimas. 

5. 5. Įstaigos įvaizdžio stiprinimas. 

1. 1. Didėjantis vaikų sergamumas ir lopšelio-

darželio nelankymas. 

2. 2. Blogėjanti mokyklos pastato būklė. 

3. 3. Nuolatinė teisės aktų, švietimo politikos kaita. 

4. 4. Didėjantis vaikų, turinčių specialiųjų 

poreikių, skaičius. 

5. 5. Tėvų nepagrįstų negatyvių nuomonių 

reiškimas internetinėje erdvėje. 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos planas 2017 metams, parengtas atsižvelgus į 

strateginius įstaigos veiklos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius. Planu siekiama, 

įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat 

kintančias visuomenės reikmes, tenkinti klaipėdiečių ugdymosi poreikius ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo srityje, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ veiklos planas 2017 metams, parengtas atsižvelgus į 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 

2017 metų veiklos prioritetus, 2016-2023 m. strateginio plėtros plano koncepciją, Klaipėdos 

savivaldybės ilgalaikius 2016-2025 m. švietimo plėtros tikslus, Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus 2017 metų veiklos planą, 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ ugdymo programą. 

2017 m. veiklos planą įgyvendins Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ administracija, 

pedagoginiai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, 

ugdytiniai ir jų tėvai. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linels“ veiklos plane 2017 metams naudojami sutrumpinimai: 

Švietimo ir mokslo ministerija - ŠMM, Klaipėdos universitetas - KU, Klaipėdos universiteto 

Tęstinių studijų institutas - KU TSI, Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras - KPŠKC, 

Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, informacinės ir komunikacinės technologijos - IKT, 

Europos sąjunga - ES, Rizikos veiksnių analizės ir svarbiausių valdymo taškų - RVASVT sistema, 

Vidaus audito koordinavimo - VAK grupė, viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės sistema - VSAFAS, savivaldybės lėšos - SB, mokinio krepšelio lėšos - MK. 
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