
 

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2023 METŲ VEIKLOS 

PLANO TVIRTINIMO 

 

2023 m. sausio 2 d. Nr. V-2 

Klaipėda  

 

Vadovaudamasi Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio nuostatų, patvirtintų Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-290, 23.2. papunkčiu ir 

atsižvelgdama į Mokyklos tarybos posėdžio 2022 m. gruodžio 28 d. protokolinį nutarimą 

(protokolas Nr. V2-4): 

1. N u s t a t a u 2023 metų: 

1.1. mokyklos veiklos prioritetą – kompetencijomis grįsto mokymo(si) modelio taikymas 

ugdymo procese; 

1.2. mokyklos veiklos tikslus: 

1.2.1.sudaryti palankias sąlygas kiekvienam vaikui įgyti aukštesnius pasiekimus; 

1.2.2. puoselėti bendruomenės savitarpio pagalbos ir bendradarbiavimo kultūrą, prisiimant 

atsakomybę už vaikų sėkmę; 

1.3. mokyklos veiklos uždavinius: 

1.3.1. užtikrinti aukštą ugdymo kokybę, plėtojant kontekstinį bei integruotą ugdymą; 

1.3.2. tobulinti vaikų skaitymo gebėjimus visose ugdymo srityse; 

1.3.3. tobulinti vaikų asmeninės pažangos stebėseną ir vertinimą, efektyvinant pagalbos 

vaikui teikimą; 

1.3.4. plėtoti pažangių ugdymo metodų taikymą pamokoje / veikloje, skatinant mokytojus 

dalintis gerąja patirtimi. 

2. T v i r t i n u: 

2.1. Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 2022 metų veiklos programos įgyvendinimo 

ataskaitą (1 priedas); 

2.2. Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 2023 metų veiklos planą (2 priedas). 

 

 

 

Direktorė          Daina Paliulienė 
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Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 

2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-2 

1 priedas 

 

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2022 METŲ VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 
 

Klaipėdos „Varpelio“ mokykla-darželis (toliau – Mokykla) įgyvendina tris ugdymo 

programas: Ikimokyklinio ugdymo programą, Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ir 

Pradinio ugdymo bendrąją programą, integruojant į ugdymo procesą tarptautinės programos „Gera 

pradžia“ metodiką. 2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis ugdytas 281 vaikas (2021 m. – 276 vaikai): 

5 ikimokyklinio ugdymo grupėse – 100 vaikų (2021 m. – 6 grupėse 118 vaikų), 2 priešmokyklinio 

ugdymo grupėse – 40 vaikų (2021 m. – 39 vaikai) ir 6 pradinio ugdymo klasėse – 141 mokinys 

(2021 m. – 5 klasėse 119 mokinių). Ugdymo programas įgyvendino 33 pedagogai (2021 m. – 31 

pedagogas), dirbo 25 nepedagoginiai darbuotojai (2021 m. – 25 darbuotojai), 1 įstaigos vadovas ir 2 

pavaduotojai. 2022 m. Mokyklai patvirtintas 51,48 etatų skaičius (2021 m. – 52,23 etatų skaičius). 

2022 m. Mokykla veiklą vykdė vadovaujantis 2022–2024 m. strateginiu (toliau – Strateginis 

planas) ir 2022 m. veiklos (toliau – Veiklos planas) planais. Nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo 

orientuoti į kokybiško ugdymo proceso organizavimo ir sveikos, saugios ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios aplinkos užtikrinimą. Pasirinkta 2022 m. prioritetinė kryptis 

– užtikrinti ugdymo kokybę, pagrįstą mokytojų lyderyste. Strateginiams tikslams įgyvendinti 

Strateginiame ir Veiklos planuose buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai ir uždaviniai, numatytos 

priemonės rezultatui pasiekti. 

Siekiant įgyvendinti Strateginio plano pirmąjį tikslą – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą – Mokyklos veikla buvo orientuojama į individualios kiekvieno vaiko (mokinio) 

pažangos užtikrinimą, plėtojant vaiko (mokinio) individualios pažangos stebėjimą ir įsivertinimą. 

Tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos plano uždaviniai. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – plėtoti kontekstinį, teminį ir integruotą ugdymą – 

Mokykloje užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis vaikų ugdymas. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinamas Goethe’s instituto organizuojamas projektas 

„Vokiečių kalba priešmokykliniame ugdyme. Pirmoji pažintis“. Mokykloje pradinėse klasėse 

sėkmingai įgyvendinama Ekonominio raštingumo pradmenų programa, 3–4 klasėse integruojamas 

informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Visas ugdymo turinys buvo organizuojamas 

integruojant tyrinėjimus, eksperimentus, ekologiją, tvarumą bei inovatyvaus ugdymo idėjas. 2022 

m. Mokykloje visi mokytojai (100 proc.) vedė integruotas veiklas / pamokas (2021 m. – 75 proc.), 

nukreiptas į mokėjimo mokytis gebėjimų demonstravimą bei kūrybiškumo ugdymą(si). 32 proc. 

mokytojų (2021 m. – 25 proc.) vedė atviras veiklas Mokyklos, miesto pedagogams ir Klaipėdos 

universiteto (toliau – KU) studentams. Organizuota 120 edukacinių-kultūrinių renginių (2021 m. – 

105 renginiai) netradicinėse aplinkose, t.y. 12,5 proc. daugiau nei 2021 m. Panaudota 1,2 tūkst. Eur 

valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos bei 1,4 tūkst. Eur Kultūros paso lėšų. 

Edukaciniuose-kultūriniuose renginiuose dalyvavo 100 proc. mokinių. Mokykloje vykdyta 15 

projektų, kuriuos pradinių klasių mokinai rengė iš pasirinktos teminės srities ir ugdymo krypties 
mokomųjų dalykų: lietuvių ir anglų kalbos, pasaulio pažinimo, ekologijos, ekonomikos ir finansinio 

raštingumo, sporto ir sveikatos ugdymo. 

Mokiniai, turintys aukštesnių gebėjimų, buvo skatinami dalyvauti virtualiuose miesto, šalies 

bei tarptautiniuose konkursuose ir olimpiadose. Pasiekti aukšti rezultatai Lietuvos pradinukų 

informatikos ir informacinio mąstymo konkurse „Bebras“, tarptautiniame matematikos konkurse 

„Kengūra“, respublikiniame 1–4 klasių mokinių anglų kalbos dainų konkurse „Sing Along 2022“, 

tarptautiniame pradinių klasių mokinių integruoto anglų kalbos bei dailės ir technologijų kūrybinių 

darbų konkurse „Kuriu žiemužės pasaką 2022“, Lietuvos Junior Achievement organizuotoje 

viktorinoje 2–4 klasių mokiniams „Daugiau nei pinigai“, Klaipėdos miesto bendrojo lavinimo 

mokyklų 4 klasių mokinių anglų kalbos konkurse „English Grammar and Language Skills“, 
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Klaipėdos miesto pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurse „Dailus raštas akį glosto“, 

respublikiniame konkurse „Kalbų Kengūra 2022“, „Skinijos“ taikomojo dizaino konkurse „Nupiešk 

sau kojinytes“ laimėtas diplomas „Už netikėtą kūrybinį sprendimą“, aktyviai dalyvauta anglų 

kalbos, matematikos, informacinių technologijų, biologijos edukaciniuose konkursuose „Olympis 

2022“. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – sistemingai analizuoti mokinių (vaikų) pažangą bei suteikti 

veiksmingą pagalbą įvairių gebėjimų mokiniams (vaikams) – buvo sudarytos galimybės mokiniams 

(vaikams) siekti kokybiško ugdymo. Mokykla dalyvauja Nacionaliniame mokinių pasiekimų 

patikrinime (toliau – NMPP). 2022 metais mokyklos 4 klasės mokinių NMPP skaitymo rezultato 

vidurkis siekė 72,3 proc. (2021 m. – 77,09 proc.), matematikos – 74,2 proc. (2021 m. – 80,75 

proc.), pasaulio pažinimo – 69,6 proc. (2021 m. – netikrintas). 24 mokiniai baigė pradinio ugdymo 

programą ir įgijo pradinį išsilavinimą. Visi pirmų-trečių klasių mokiniai (94) padarė pažangą ir 

buvo perkelti į aukštesnę klasę. 2021–2022 m.m. labai gerai ir gerai mokėsi 72 proc. pirmų-ketvirtų 

klasių mokinių. 100 proc. mokyklos mokytojų vykdo mokinių (vaikų) pažangos ir pasiekimų 

vertinimą. 2 kartus per metus mokinių pasiekimai ir daroma pažanga aptariama su vaikų tėvais, 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, priimami sprendimai dėl reikalingos pagalbos teikimo Mokyklos 

vaiko gerovės komisijoje. Mokykloje sėkmingai taikomos prevencinės socialinių įgūdžių programos 

„Antras žingsnis“, „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir emocinio intelekto programa „Kimočis“. 

Vykdytos 258 individualios ir grupinės konsultacijos pradinių klasių mokiniams, patiriantiems 

mokymosi sunkumų, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Teikta pagalba šeimai: 

individualūs pokalbiai, konsultacijos, rengti pranešimai bei informaciniai laiškai tėvams. Vaiko 

gerovės komisijoje svarstytos su mokinių mokymusi, elgesiu, bendravimu susijusios problemos. 

Organizuotos 3 Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologų konsultacijos vaikams ir 

jų tėvams dėl pagalbos būdų ir bendradarbiavimo formų pasirinkimo. Tikslinga logopedo pagalba 

(1,0 etatas) buvo teikta 41 vaikui, 20 iš jų – pradinių klasių mokiniai. Kalbos ir komunikacijos 

sutrikimai pašalinti 15 vaikų (37 proc.). Nustatyta, kad dar 28 vaikai, turintys kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, negauna reikalingos švietimo pagalbos, todėl reikalingas dar 1 logopedo 

etatas savalaikiam ir kokybiškam pagalbos teikimui. Mokiniams užtikrintas saugus, kryptingas 

vaikų užimtumas po pamokų bei teikiama individuali pagalba, atliekant mokymosi užduotis 6 

pailgintos dienos grupėse, kurias lanko 121 mokinys – 86 proc. visų pradinių klasių mokinių (2021 

m. – 82 proc.). 

Siekiant įgyvendinti Strateginio plano antrąjį tikslą – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką – Mokyklos veikla buvo orientuota į pasitikėjimu 

grįstą Mokyklos kultūros stiprinimą, aplinkų gerinimą. Tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos 

plano uždaviniai. 

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – skatinti mokytojus tobulinti bendrąsias ir dalykines 

kompetencijas, plėtojant informacinių komunikacinių technologijų (toliau IKT) priemonių 

naudojimą ugdymo procese – Mokyklos veikla buvo orientuota į kvalifikacijos tobulinimo 

duomenų analizę bei tikslingą kvalifikacijos tobulinimo veiklų turinio planavimą. Mokyklos 

mokytojams buvo organizuoti 3 bendri mokymai. Mokyklos vadovai, priešmokyklinio ir pradinio 

ugdymo mokytojai dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros mokymuose dėl priešmokyklinio 

ugdymo programos atnaujinimo bei viešosiose konsultacijose dėl pradinio ugdymo programų 
atnaujinimo. 2022 m. Mokyklos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo plano prioritetinės sritys – 

skaitmeninis raštingumas, patyriminio ugdymo metodų naudojimas, mokinių asmeninės pažangos 

stebėjimas ir į(si)vertinimas, įtraukties principo ugdyme įgyvendinimas. Visi Mokyklos mokytojai 

vidutiniškai kvalifikaciją tobulino 12,8 dienų per metus. 6 mokytojai dalyvavo tęstinėje 

informatikos ir technologinės kūrybos mokymo(si) programoje „Vedliai“, 3 – skaitmeninio ugdymo 

konsultantų ruošimo programoje. Mokytojai vedė 4 atviras veiklas miesto pedagogams, parengė ir 

skaitė 2 pranešimus miesto, 1 – šalies konferencijose, 5 mokytojai vadovavo KU studentų 

pedagoginei praktikai. 2022 m. Mokykloje vykdomas ERASMUS+ KA2 projektas AIDO („All in 

bowl of digitalization of education“), kuriame mokytojai gilino skaitmeninio raštingumo 
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kompetenciją bei dalinosi gerąja patirtimi su Vokietijos, Suomijos, Švedijos, Rumunijos bei 

Estijos mokytojais. 

Įgyvendinant antrąjį uždavinį – kurti dinamiškas, vaikams atviras ir informatyvias ugdymo 

aplinkas – Mokyklos veikla buvo orientuojama į edukacinių aplinkų kūrimą, patalpų būklės 

atnaujinimą, šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių įsigijimą. 2022 m. įrengta dar viena pradinio 

ugdymo klasė su stacionaria hibridinės klasės sistema, kuriai panaudota 15,0 tūkst. Eur 

savivaldybės biudžeto lėšų, atnaujintos 2 ikimokyklinio ugdymo grupės, įrengta erdvė sportiniams 

užsiėmimams, suremontuoti 3 administraciniai kabinetai, įrengtas mokytojų kambarys, įsigyti 2 

išmanieji ekranai priešmokyklinio ugdymo grupėms, įsigyta vadovėlių už 2,64 tūkst. Eur ir 

EDUKA klasės licencijos 9 mokytojams ir 141 mokiniui.  

2022 m. Mokykloje buvo atliktas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimas 

dėl maisto saugos, kokybės bei higienos užtikrinimo. Pažeidimų nenustatyta.  

2022 m. Mokykloje liko neišspręstos kai kurios vidaus ir išorės problemos. Kai kuriose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse šaltuoju metų laiku vidaus patalpų temperatūra 

neatitinka Higienos normose nustatytos vidaus patalpų temperatūros. Reikalinga pastato bei šilumos 

tinklų renovacija.  

Planuodama 2023 metų veiklą, bendruomenė susitarė dėl veiklos prioriteto – 

kompetencijomis grįsto mokymo(si) modelio taikymas ugdymo procese. Mokyklos veiklos tikslai – 

sudaryti palankias sąlygas kiekvienam vaikui įgyti aukštesnius pasiekimus bei puoselėti 

bendruomenės savitarpio pagalbos bendradarbiavimo kultūrą, prisiimant atsakomybę už vaikų 

sėkmę. 
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Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio 

2023 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-2 

2 priedas 

 

KLAIPĖDOS „VARPELIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO 2023 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo 

arba vykdytojas 

Vykdymo 

terminas 

Pastabos 

1. Organizaciniai darbai: 

1.1. 

Mokinių priėmimo į 1 klasę ir 

ikimokyklinio ugdymo 3 metų 

amžiaus grupes organizavimas 

D.Paliulienė, 

A.Vaserienė 
Kovas–birželis   

1.2. 

Mokinių apdovanojimas už 

puikius ugdymosi rezultatus ir 

kitus veiklos pasiekimus 

mokykloje organizavimas 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 

Vasaris, 

birželis 
 

1.3. 

Mokinių individualios pažangos 

aptarimas (planai, analizė, 

pagalba) 

A.Mickevičienė, 

VGK nariai 

Vasaris, 

gegužė, 

birželis, 

lapkritis 

 

1.4. 
NMPP 4 klasėje organizavimas 

ir vykdymas  

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 
Sausis–vasaris  

1.5. Klasių ir grupių komplektavimas 
D.Paliulienė, 

A.Vaserienė 

Gegužė–

rugpjūtis 
 

1.6. 
Išsilavinimo pažymėjimų 

išdavimo organizavimas 

A.Mickevičienė, 

A.Vaserienė 
Birželis  

1.7. 

Mokinių registro, Klaipėdos 

miesto informacinės sistemos 

duomenų atnaujinimas 

A.Vaserienė 
Kartą per 

mėnesį 
 

1.8. 
Pedagogų registro duomenų 

atnaujinimas 

A.Mickevičienė, 

A.Vaserienė 

Rugsėjis, 

spalis 
 

1.9. 

Įstaigos paruošimo naujiems 

mokslo metams darbų 

organizavimas ir koordinavimas 

R.Liauzginienė 
Liepa–

rugpjūtis 
 

1.10. 
Vaikų maitinimo organizavimas 

ir koordinavimas 
R.Liauzginienė Nuolat  

1.11. 
Maisto produktų ir pagamintų 

patiekalų kokybės vertinimas 
R.Liauzginienė Kovas, spalis  

1.12. 

Mokesčio už maitinimo paslaugą 

lengvatos taikymo 

koordinavimas 

Ž.Mikužienė Sausis, rugsėjis  

1.13. 
Maisto sandėlio inventorizacijos 

vykdymas 

Inventorizacijos 

komisija 

Kovas, 

birželis, 

rugsėjis, 

gruodis 

 

1.14. 

Vidinės maisto saugos kontrolės 

pagal RVASVT sistemą 

vykdymas  

R.Liauzginienė, 

darbo grupė 
Rugsėjis  

1.15. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

metinės inventorizacijos 

vykdymas 

Inventorizacijos 

komisija 

Lapkritis–

sausis 
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1.16. 
Saugių darbo sąlygų 

užtikrinimas: 
   

1.16.1. 
darbo saugos instruktavimų 

organizavimas 
R.Liauzginienė 

Spalis ir pagal 

poreikį 
 

1.16.2. 
priešgaisrinės saugos 

instruktavimų organizavimas 
R.Liauzginienė 

Spalis ir pagal 

poreikį 
 

1.16.3. 

gaisrinės saugos pratybų arba 

civilinės saugos stalo pratybų 

organizavimas 

R.Liauzginienė 

 

Rugsėjis–

spalis 
 

1.16.4. 
darbuotojų civilinės saugos 

mokymų organizavimas 
R.Liauzginienė Rugpjūtis  

1.16.5. 
darbuotojų sveikatos patikros 

kontrolės organizavimas 
A.Vaserienė 

Rugsėjis, 

gruodis 
 

1.17. 

Prietaisų, įrengimų kasmetinė 

patikra (gesintuvai, elektros 

varžų matavimai, termometrai, 

monometrai) 

R.Liauzginienė 
Vasaris, 

birželis, liepa 
 

1.18. Viešųjų pirkimų organizavimas R.Liauzginienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.19. 
Finansinių ataskaitų savalaikis 

pateikimas 
Ž.Mikužienė 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

1.20. Interneto svetainės atnaujinimas  A.Mickevičienė 
Kartą per 

mėnesį 
 

1.21. 

Kasmetinis statinių ir jų 

priklausinių apžiūros 

organizavimas 

R.Liauzginienė Birželis  

1.22. 

Vasaros stovyklos ir projektinės 

veiklos pradinių klasių 

mokiniams organizavimas 

A.Mickevičienė Birželio 12–16  

1.23. 
Kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas. Metinių tikslų ir uždavinių nustatymas ir 

įgyvendinimo aptarimas: 

1.23.1. 
kvalifikuotiems darbuotojams, 

dirbantiems pagal darbo sutartis 

R.Liauzginienė, 

D.Paliulienė 
Sausis–vasaris  

1.23.2. mokytojams 
D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 

Gegužė–

birželis 
 

1.24. 

Mokymo priemonių, vadovėlių 

užsakymo planavimas ir 

užsakymas 

V.Boettcher Gegužė–liepa  

1.25. 
Antikorupcinio švietimo 

seminarų organizavimas 
D.Paliulienė 

Vasaris, 

rugpjūtis 
 

2. Dokumentų rengimas (koregavimas): 

2.1. 
Mokyklos 2024 m. veiklos 

planas 

D.Paliulienė, 

darbo grupė 

Lapkritis–

sausis 
 

2.2. 
Tarifikacija, etatų vardiniai 

sąrašai 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė, 

Ž.Mikužienė 

Sausis,  

rugsėjis 
 

2.3. 

Mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų 2024-2026 metams 

atestacijos programa 

A.Mickevičienė Gruodis  
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2.4. 
Mokyklos vadovo veiklos 

ataskaita 
D.Paliulienė Sausis–vasaris  

2.5. 
Vaiko gerovės komisijos veiklos 

planas ir ataskaita 
D.Paliulienė 

Sausis, 

gruodis 
 

2.6. 
Statistinės ataskaitos ŠVIS 

sistemoje 

A.Mickevičienė, 

A.Vaserienė 

Sausis, 

rugsėjis, spalis, 

gruodis 

 

2.7. 
NMPP vertinimo rezultatų 

analizė 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 
Kovas   

2.8. 
NMPP rezultatų ir jų dermės su 

metiniais įvertinimais ataskaita 
A.Mickevičienė Birželis  

2.9. 
Mokinių individualūs ugdymo 

planai 
Mokytojai 

Spalis ir pagal 

poreikį 
 

2.10. Darbo tvarkos taisyklės  
D.Paliulienė, 

darbo grupė 
Vasaris–kovas  

2.11. Darbo saugos dokumentai R.Liauzginienė Kovas  

2.12. Pareigybių aprašymai D.Paliulienė Balandis  

2.13. 
4 klasės mokinių ugdymo(si) 

pasiekimų aprašai 
G.Karužienė Birželis  

2.14. 

Priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų rekomendacijos 

pradinių klasių mokytojui  

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužė–

birželis 
 

2.15. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

dokumentai 

Mokytojai 
Balandis, 

spalis 
 

2.16. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

ugdymo vaikų, pradinių klasių 

mokinių pažangos ir pasiekimų 

vertinimo suvestinės 

A.Mickevičienė, 

mokytojai 
Birželis  

2.17. 
Darbuotojų metinio veiklos 

vertinimo ataskaitos 

D.Paliulienė, 

R.Liauzginienė, 

A.Mickevičienė 

Vasaris, 

birželis 
 

2.18. 
2023–2024 m. m. ugdymo 

planas 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė, 

darbo grupė 

Birželis–

rugpjūtis  
 

2.19. 
Pamokų, neformaliojo ugdymo 

užsiėmimų tvarkaraščiai 
A.Mickevičienė Rugsėjis  

2.20. 
Muzikos, fizinio ugdymo 

tvarkaraščiai 
A.Mickevičienė Rugsėjis  

2.21. 
Pailgintos dienos grupių 

tvarkaraščiai 
A.Mickevičienė Rugsėjis  

2.22. 
Vaikų, turinčių kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų, sąrašai 

V.Kundrotienė, 

R.Vaitkūnė 
Rugsėjis 

Suderinti su 

PPT 

2.23. 
Logopedinių pratybų 

tvarkaraščiai 
A.Mickevičienė Rugsėjis  

2.24. 
Mokomųjų dalykų ilgalaikiai 

teminiai planai 
A.Mickevičienė Iki rugsėjo 8 d.  

2.25. 
Neformaliojo vaikų švietimo 

programos 
A.Mickevičienė 

Rugpjūtis–

rugsėjo 8 d. 
 

2.26. Priešmokyklinio ir A.Mickevičienė Iki sausio 6 d.,  
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ikimokyklinio ugdymo 

pusmečių veiklos planai 

iki rugsėjo 8 d. 

2.27. 
Pailgintos dienos grupės veiklos 

dokumentai 
A.Mickevičienė Rugsėjis  

2.28. 
Klasės vadovo pusmečių veiklos 

planai 
A.Mickevičienė 

Rugsėjis, 

sausis 
 

2.29. 
Strateginio planas 2024–2026 

metams 

D.Paliulienė, 

darbo grupė 

Lapkritis–

gruodis 
 

2.30. Darbo apmokėjimo sistema D.Paliulienė Balandis  

2.31. Darbo sutartys D.Paliulienė Sausis, rugsėjis  

2.32. Darbuotojų atostogų grafikas A.Vaserienė 
Iki vasario 28 

d. 
 

2.33. 
Mokyklos dokumentacijos 

planas 
A.Vaserienė Sausis  

2.34. 
Mokyklos veiklos kokybės 

įsivertinimo dokumentai 
A.Mickevičienė Vasaris  

2.35. Mokinių skatinimo tvarka D.Paliulienė Kovas  

2.36. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas 

A.Mickevičienė, 

darbo grupė 

Balandis–

rugpjūtis 
 

2.37. Statistinės ataskaitos 
Atsakingi 

darbuotojai 

Pagal 

numatytus 

terminus 

 

2.38. Viešųjų pirkimų dokumentai R.Liauzginienė Pagal poreikį CVP IS 

2.39. 
Viešųjų pirkimų planas 2024 

metams 
R.Liauzginienė Kovas  

2.40. Ugdytinių lankomumo analizė A.Mickevičienė 

Kartą per 

mėnesį, 

gruodis 

Mokyklos 

pusmečio 

lankomumo, 

darželio – 

metinė 

analizė 

2.41. 
Vaikų apžiūros dėl asmens 

higienos tvarkos aprašas 
D.Paliulienė Gegužė  

2.42. 

Pagalbos mokinio savirūpai 

pagal gydytojų rekomendacijas 

užtikrinimo, jeigu mokinys serga 

lėtine neinfekcine liga, tvarkos 

aprašas 

D.Paliulienė Birželis  

2.43. 
Mokyklos vidaus kontrolės 

politika 
D.Paliulienė Rugpjūtis  

2.44. 
Pedagoginės veiklos stebėsenos 

aprašas 
A.Mickevičienė Rugpjūtis  

2.45. Mokinių asmens bylos 
A.Vaserienė, 

klasių mokytojai 
Rugsėjis  

2.46.  
Mokyklos elektroninio dienyno 

formavimas 

A.Mickevičienė, 

mokytojai 
Rugsėjis  

2.47. 

Ekstremalių situacijų 

prevencijos priemonių plano 

rengimas 

R.Liauzginienė Sausis  

2.48. Patalpų suteikimo paslaugos D.Paliulienė Rugsėjis–  
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teikimo dokumentų rengimas spalis 

2.49. BDAR dokumentų atnaujinimas D.Paliulienė Spalis  

2.50. 

 Mokyklos darbuotojų veiksmų 

mokiniui susirgus ar patyrus 

traumą Mokykloje ir teisėtų 

Mokinio atstovų informavimo 

apie Mokykloje patirtą traumą ar 

ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos 

aprašas 

D.Paliulienė Lapkritis  

2.51. 
Pirmosios pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašas 
D.Paliulienė Gruodis  

3. Mokyklos vadovų pagalba mokytojams: 

3.1. Mokytojų konsultavimas 
D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 
Nuolat  

3.2. 
Pagalbos naujai pradėjusiems 

dirbti mokytojams teikimas  

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 
Pagal poreikį  

3.3. 

Elektroninio dienyno „Mano 

dienynas“ pildymo 

koordinavimas 

A.Mickevičienė Nuolat  

3.4. 

Personalizuotas ir integralus 

ugdymo turinys pamokoje / 

veikloje 

D.Paliulienė 
Kovas–

gruodis 

Pastebėti 

kiekvieno 

mokytojo 

vedamą vieną 

veiklą/pamoką 

per metus 

3.5. 

Edukacinių aplinkų dermė su 

pamokos / veiklos tikslais ir 

uždaviniais 

A.Mickevičienė 
Kovas–

gruodis 

Pastebėti 

kiekvieno 

mokytojo 

vedamą vieną 

veiklą/pamoką 

per metus 

3.6. 

Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo renginių lankomumo 

ir tikslingumo nustatymas 

A.Mickevičienė 
Rugsėjis, 

gruodis 
 

3.7. 

Metinis mokytojų veiklos 

įsivertinimas numatant 

tobulinimo(si) kryptis 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 

Gegužė–

birželis 

Individualūs 

pokalbiai 

3.8. Ugdomosios veiklos kokybės vertinimas: 

3.8.1. logopedo dienynai A.Mickevičienė Birželis  

3.8.2. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo 

dokumentai 

A.Mickevičienė 
Birželis, 

gruodis 
 

3.8.3. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių 

ugdymo turinio planavimas 

A.Mickevičienė Nuolat  

3.9. 
Mokytojų aprūpinimas 

reikalinga metodine medžiaga 
A.Mickevičienė Nuolat  

3.10. 
Seminarų, mokymų mokyklos 

darbuotojams organizavimas 
A.Mickevičienė 

Vasaris, 

birželis, 

spalis 
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3.11. 

Mokinių individualios pažangos 

stebėjimas, analizavimas (testų 

vykdymas, mokinių sąsiuvinių 

peržiūra ir analizė) 

D.Paliulienė 

 

Gegužė, 

lapkritis  
 

3.12. 
2 klasės mokinių matematinių 

gebėjimų patikrinimas 
D.Paliulienė Balandis  

3.13. 
1– 4 klasių mokinių skaitymo 

įgūdžių patikrinimas 
D.Paliulienė Gegužė  

3.14. 
Smurto ir patyčių prevencijos 

programų vykdymo analizė 
D.Paliulienė Balandis  

3.15. 
Pailgintos dienos grupių veiklos 

analizė 
A.Mickevičienė Gegužė  

3.16. 

Mokytojų tarpdalykinio 

bendradarbiavimo 

koordinavimas 

A.Mickevičienė Birželis 

Vaikų 

vertinimo 

segtuvų 

perdavimas 

4. Mokytojų tarybos veikla: 

4.1. 

2022–2023 mokslo metų I 

pusmečio mokinių mokymo(si) 

pasiekimų analizė. Skaitymo 

strategijų įtaka vaikų pažangai ir 

pasiekimams 

D.Paliulienė Vasario 13 d.  

4.2. 

2022–2023 mokslo metų 

mokinių mokymo(si) pasiekimų 

analizė. NMPP rezultatų dermė 

su metiniais mokinių 

pasiekimais. Ugdymo plano 

2023-2024 mokslo metų 

projekto aptarimas. Integruoto 

ugdymo modelio aptarimas 

D.Paliulienė Birželio 20 d.  

4.3. 

Pradinių klasių mokinių 

asmeninės pažangos sistema. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašas 

D.Paliulienė 
Rugpjūčio 24 

 d. 
 

4.4. 

2024 metų mokyklos veiklos 

prioritetų, tikslų ir uždavinių 

numatymas. „Varpelio“ 

mokyklos-darželio mokytojų ir 

pagalbos mokiniui specialistų 

(išskyrus psichologus) 

atestacijos 2024-2026 metų 

programos tvirtinimas. 

Mokytojų metodinių grupių 

ataskaitų aptarimas  

D.Paliulienė Gruodžio 14 d.  

5. Metodinių grupių veikla: 

5.1. 

Metodinių pranešimų 

pristatymas pradinių, 

priešmokyklinio ir ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų metodinių 

grupių posėdžiuose: 

   

5.1.1. Skaitymo strategijos G.Razmienė Vasaris  
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5.1.2. 
Skaitymo skatinimo strategijų 

naudojimas veikloje 

G.Briedienė Vasaris 
 

5.1.3. 

Mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimas pagal atnaujintas BU 

programas 

G.Karužienė, 

D.Virbašienė 
Balandis  

5.1.4. 

Aktyvių elgesio korekcijos būdų 

ir priemonių naudojimas grupės 

veikloje 

I.Donėlienė Balandis  

5.1.5. 

Įtraukusis ugdymas: autistiškas 

vaikas pradinėje mokykloje ir 

pagalbos būdai jam 

D,Stojanienė Spalis  

5.1.6. 
Pažangių ugdymo metodų 

taikymas veikloje 
J.Eitutienė Spalis  

5.2. 
Mokytojų gerosios patirties 

sklaida: 
   

5.2.1. Atvira lietuvių kalbos pamoka A.Kavolienė Vasaris  

5.2.2. 

Atvira veikla „Pabiručių“ 

grupėje 

G.Briedienė, 

R.Milkevičienė, 

R.Sungailienė 

Kovas  

5.2.3. Atvira matematikos pamoka  D.Virbašienė Kovas  

5.2.4. 
Atvira veikla „Linksmučių“ 

grupėje 

J.Butkienė, 

I.Donėlienė 
Balandis  

5.2.5. 
Atvira pasaulio pažinimo 

pamoka 
D.Stojanienė Balandis  

5.2.6. 
Šokio pamoka kartu su 1A 

klasės tėvais (globėjais) 

J.Budrienė, 

A.Kavolienė 
Gegužė  

5.2.7. Atvira pamoka 4 klasėje G.Karužienė Gegužė  

5.2.8. 
Atvira veikla „Kodėlčiukų“ 

grupėje 

O.Bukauskienė, 

A.Pakalniškytė 
Gegužė  

5.2.9. Atvira veikla „Žiniukų“ grupėje 
R.Strumylienė, 

L.Ruginienė 
Rugsėjis  

5.2.10. 
Atvira veikla „Šnekučių“ 

grupėje 

J.Eitutienė, 

L.Kazlauskaitė 
Spalis  

5.2.11. 
Atvira pasaulio pažinimo 

pamoka 
V.Kuprytė Spalis  

5.2.12.  
Atvira veikla „Gudručių“ 

grupėje 

T.Virketienė, 

S.Kapočienė 
Lapkritis  

5.2.13. Atvira matematikos pamoka G.Razmienė Lapkritis  

5.2.14. Atvira muzikos pamoka D.Končiutė Gruodis  

5.3. 
Mokytojų metodinių grupių 

planų pristatymas 

R.Strumylienė,  

G.Razmienė 
Gruodis  

5.4. Patyriminio kontekstinio ugdymo organizavimas: 

5.4.1. 
Ką apie medžiagų būsenas 

padeda išsiaiškinti tyrimai? 

V.Kuprytė 

Sausis–kovas  

5.4.2. 
Ką apie žemynus ir vandenynus 

gali sužinoti tyrinėdamas? 

Balandis–

gegužė 
 

5.4.3. 
Kokia pagrindinė magneto 

savybė? 
Spalis–gruodis  

5.4.4. 
Susidraugauk su medžiais 

D.Virbašienė 
Balandis–

gegužė 
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5.4.5. Stebuklinga vandens galia Spalis  

5.4.6. „Knyga – mano draugas“ Gruodis  

5.4.7. Tyrinėjame mišinius  Kovas  

5.4.8. Magneto savybės 
D.Stojanienė 

Balandis  

5.4.9. Kaip augalas reaguoja į šviesą? Gegužė  

5.4.10. Elektra 

G.Karužienė 

Kovas  

5.4.11. Medžiai Lietuvoje Balandis  

5.4.12. Mano kuprinė Rugsėjis  

5.4.13. Vanduo – gyvybės šaltinis 

A.Kavolienė 

Gegužė  

5.4.14. Mano kuprinė Kovas  

5.4.15. „Augintinis ir aš“ Spalis  

5.4.16. Pelėsis 

G.Razmienė 

Gegužė  

5.4.17. „Obuoliarytis“ Spalis  

5.4.18. Gėrimų savybės Kovas  

5.4.19. Kaip pastatyti pilį? 

R.Strumylienė, 

L.Ruginienė 

Vasaris 

(projektas) 
 

5.4.20. Švelnios mamytės rankos 

Gegužė 

(kūrybinės 

dirbtuvės 

 

5.4.21. Kam reikalingi tiltai? 
Spalis 

(projektas) 
 

5.4.22. 
Geltona, žalia, raudona – tai 

Lietuva 

J.Eitutienė, 

L.Kazlauskaitė 

Vasaris 

(projektas) 
 

5.4.23. Sėju. Auginu. Tyrinėju 
Kovas 

(projektas) 
 

5.4.24. Smagioji matematika 
Spalis 

(projektas) 
 

5.4.25. 
Skaičiuoju, lyginu, matuoju 

gamtoje G.Briedienė, 

R.Milkevičienė, 

R. Songailienė 

Kovas 

(projektas) 
 

5.4.26. Kuriame iš rudens gėrybių Spalis (veikla)  

5.4.27. Vandens paslaptys 
Gruodis 

(veikla) 
 

5.4.28. Grojančios stiklinės  

O. Bukauskienė 

A. Pakalniškytė 

Balandis 

(veikla) 
 

5.4.29. Kas po lapais juda? 
Rugsėjis 

(projektas) 
 

5.4.30. Ledai paukšteliams 
Gruodis 

(projektas) 
 

5.4.31. 
Trispalvė aplink mus 

 

J. Butkienė 

I. Donėlienė 

Vasaris 

(projektas) 
 

5.4.32. 
Klaipėda – uostas prie Baltijos 

jūros 

Balandis 

(kūrybinės 

dirbtuvės) 

 

5.4.33. Kuriame iš gamtinės medžiagos 

Spalis 

(kūrybinės 

dirbtuvės) 

 

5.4.34. Spalvoti fontanai 

T. Virketienė 

S. Kapočienė 

Kovas (veikla)  

5.4.35. Auginame augalus „kitaip“ 
Balandis 

(projektas) 
 

5.4.36. Lauko matematikos diena Rugsėjis  
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(veikla) 

5.4.37. Kiek manyje paslapčių? 
V.Vaičiulėnienė,  

A.Mačiulaitytė 

Vasaris  

5.4.38. Miestas iš skirtingų pusių Kovas   

5.4.39. Kuriame iš gamtinės medžiagų Spalis   

5.5. 
Integruoto ugdymo 

organizavimas: 
   

5.5.1. 
Ne mažiau kaip 1 integruoto 

ugdymo diena per mėnesį 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Sausis–gruodis  

5.5.2. Žaidimas „Aukcionas“ 

L.Gegeckienė, 

V.Kuprytė, 

D.Stojanienė 

Vasaris  

5.5.3. Žaidimas „Bankas“ 
L.Gegeckienė, 

G.Karužienė 
Vasaris–kovas  

5.5.4. 
Respublikinė ekonomikos 

pamoka „Mokonomika“ 

L.Gegeckienė, 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Kovo 9 d.  

5.5.5. 
Integruoto ugdymo diena pasakų 

motyvais 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Kovo 24 d.  

5.5.6. 

Integruota anglų kalbos, 

vokiečių kalbos ir dailės pamoka 

D.Virbašienė, 

S.Keršienė, 

V.Boettcher 

Balandis  

5.6. 

Mokytojų kompetencijos 

tobulinimas kvalifikacijos 

kėlimų institucijų 

organizuojamuose renginiuose 

A.Mickevičienė 

Pagal 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

organizacijų 

planus 

 

5.7. 
Pedagogų dalyvavimas 

metodiniuose renginiuose mieste  
A.Mickevičienė 

Pagal KPŠKC 

planą 
 

5.8. 

Pedagogų kompetencijų 

tobulinimas, dalyvaujant 

tarptautiniuose ir miesto 

projektuose 

A.Mickevičienė Nuolat  

5.9. 

Konsultacijų mokytojams apie 

mokinių kalbos sutrikimus 

organizavimas 

V.Kundrotienė, 

R.Vaitkūnė 
Nuolat  

6. Švietimo pagalbos ugdytiniams teikimas: 

6.1. Prevencinių programų vykdymas Mokytojai 

Pagal planuose 

nurodytus 

terminus 

Suderinus 

planus su 

direktoriaus 

pavaduotoju 

ugdymui 

6.2. 

Bendradarbiavimas su 

Visuomenės sveikatos 

specialistu 

G.Banevičienė 

Pagal metinį 

VS specialistės 

planą 

 

6.3. 
Vaiko gerovės komisijos veiklos 

organizavimas 
D.Paliulienė 

Pagal VGK 

metinį planą 
 

6.4. 

Logopedinės pagalbos teikimas 

vaikams, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų 

V.Kundrotienė, 

R.Vaitkūnė 

Pagal 

patvirtintus 

tvarkaraščius 

 

6.5. 
Pradinių klasių mokinių 

asmeninės pažangos sistemos 

D.Paliulienė, 

darbo grupė 

Gegužė–

rugpjūtis 
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kūrimas 

7. Tarptautinių, respublikinių, įstaigos projektų ir programų įgyvendinimas: 

7.1. 
Projekto „Gera pradžia“ 

metodika 
Mokytojai Nuolat  

7.2. 

Projektas „Vokiečių kalba 

priešmokykliniame ugdyme. 

Pirmoji pažintis“  

V.Boettcher Sausis–gruodis  

7.3. 

Anglų kalbos pradmenys 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme 

S.Keršienė Sausis–gruodis  

7.4. 
Tarptautinis projektas 

„Erasmus+KA2“ AIDO 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 
Sausis–gruodis  

7.5. ES programa „Pienas vaikams“ M.Višinskienė 

Sausis–gegužė,  

rugsėjis–

gruodis 

 

7.6. 
ES programa „Vaisių vartojimo 

skatinimas mokyklose“ 
M.Višinskienė 

Sausis – 

gegužė, 

rugsėjis – 

gruodis 

 

7.7. 
Šalies projektas „Mes 

rūšiuojam“ 
A.Mickevičienė Nuolat  

7.8. Ilgalaikių edukacinių projektų vykdymas: 

7.8.1. 
Skaitymo skatinimo projektas 

„Augu su knyga“ 
Projekto grupė Sausis–gruodis  

7.8.2. Mokyklos jubiliejiniai metai Projekto grupė Sausis–gruodis  

7.8.3. 
Tarptautiniai eTwinning 

projektai 
Mokytojai 

Sausis–gruodis 

 
 

7.9. 
Trumpalaikių projektų, teminių savaičių, akcijų įgyvendinimas: (kiekvienas 1–4 klasių 

mokinys dalyvauja mažiausiai viename grupiniame projekte)  

7.9.1. 
Socialinio ugdymo projektas 

„Gerumo sparnai“ 
Mokytojai 

Balandis, 

gruodis 
 

7.9.2. 
eTwining projektas „Our Toys 

Stories“ 
S.Keršienė 

Sausis–

balandis 
 

7.9.3. 
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, 

nes liudija“ 
Mokytojai Sausio 13 d.  

7.9.4. Saugaus interneto savaitė Mokytojai 
Vasaris 20–24 

d. 
 

7.9.5. 
„Patys kuriame saugią mokyklą“ 

(Savaitė be patyčių) 
Mokytojai Kovo 20–24 d.  

7.9.6. Akcija „Darom“ Mokytojai 
Balandžio 21 

d. 
 

7.9.7. 
Akcija – padovanok darželiui 

knygą 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Balandis  

7.9.8. 

Mokyklinė konferencija 

bendraamžiams (grupinių 

projektų pristatymas) 

Mokytojai Gegužės 24 d.  

7.9.9. 
Sveikatos stiprinimo savaitė 

(sportinių normatyvų laikymas) 
Mokytojai Gegužė  

7.9.10.  Iniciatyva „Ugdymas be sienų“ Mokytojai Birželio1–8 d.  

7.9.11. Iniciatyva „Tolerancijos diena“ Mokytojai Spalio 31 d.  
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7.9.12. 
Skaitymo projektų pristatymo 

diena 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Birželio 1 d. Pagal UP 

7.9.13. Sportinio judėjimo diena 
Pradinių klasių 

mokytojai 
Birželio 8 d. Pagal UP 

8. 
Vaikų saviraiškos tenkinimas, dalyvavimas konkursuose, olimpiadose, varžybose, 

parodose: 

8.1. 
Neformaliojo vaikų švietimo 

būrelių veiklos organizavimas 
A.Mickevičienė Nuolat  

8.2. 
Angliškos dainos konkursas „Let 

it snow“ 

S.Keršienė, 

D.Končiutė 
Sausis  

8.3. „Istorijos Kengūra“ 
Pradinių klasių 

mokytojai 
Vasaris  

8.4. „Kalbų kengūra 2023“ 
Pradinių klasių 

mokytojai 
Kovas  

8.5. 

Respublikinis LJA finansinio 

raštingumo konkursas „Daugiau 

nei pinigai“ 

L.Gegeckienė, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Kovas–

balandis 
 

8.6. 
Tarptautinis matematikos 

konkursas „Kengūra“ 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Kovas  

8.7. 
Matematikos konkursas 

„Pangea“ 3-4 klasių mokiniams 

Pradinių klasių 

mokytojai 

Vasaris–

kovas 
 

8.8. „Gamtos Kengūra“ 
Pradinių klasių 

mokytojai  
Vasaris  

8.9. 
Dailiojo rašto konkursas „Dailus 

raštas akį glosto“ 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Kovas  

8.10. 
Mero taurės pradinių klasių 

plaukimo varžybos 
G.Karužienė Kovas  

8.11. 
Lietuvos matematikos olimpiada 

pradinių 3-4 klasių mokiniams 

D.Stojanienė, 

V.Kuprytė, 

G.Karužienė 

Kovas  

8.12. 

Pradinių klasių mokinių lietuvių 

kalbos konkursas „Kalbos 

labirintai“ 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Balandis  

8.13. Diktanto konkursas 
Pradinių klasių 

mokytojai 
Gegužė  

8.14. 
2 klasės mokinių anglų kalbos 

konkursas 
S.Keršienė Gegužė  

8.15. 
3 klasių mokinių anglų kalbos 

konkursas 
S.Keršienė Gegužė  

8.16. 
4 klasės mokinių anglų kalbos 

konkursas 
S.Keršienė Gegužė  

8.17. 

Respublikinis finansinio 

raštingumo praktinės veiklos 

projektas – konkursas 

„Asmeninių finansų labirintai“ 

L.Gegeckienė 
Balandis–

gegužė 
 

8.18. 

Klaipėdos miesto pradinių klasių 

mokinių dailyraščio konkursas 

„Plunksnelė“ 

Pradinių klasių 

mokytojai 
Lapkritis  

8.19. 

Respublikinis informatikos ir 

informacinio mąstymo 

konkursas „Bebras“ 

L.Griciūtė Lapkritis  
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8.20. 

Vaikų kūrybinių darbų, 

nuotraukų parodos grupėse ir 

klasėse, mokykloje, mieste, 

šalyje 

Mokytojai Nuolat  

8.21. 

 

Dalyvavimas kituose 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose 

A.Mickevičienė 

Pagal 

mėnesio 

KPŠKC, 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administra-

cijos 

Švietimo 

skyriaus 

planus 

 

9. Tradicinių ir netradicinių renginių organizavimas: 

9.1. 
Kalėdinės eglutės nupuošimo 

rytmetis  
G.Gončarenko Sausio 6 d.  

9.2. Tikro draugo diena 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Vasario 14 d.   

9.3. 

Rytmetis, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo dienai 

paminėti 

G.Gončarenko, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Vasario 15 d.  

9.4. Užgavėnės 

G.Gončarenko, 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Vasario 21 d.  

9.5. 
Tarptautinė bibliotekininkų 

apkabinimo diena 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Kovo 1 d.   

9.6. 
Kaziuko mugė. Kūrybinės 

veiklos su tėvais 
Mokytojai Kovo 2 d.  

9.7. 

Renginys mokiniams, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

„Geltona, žalia, raudona“ 

D.Končiutė, 

mokytojai 
Kovo 10 d.  

9.8. Tarptautinė Žemės diena 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Kovo 21 d.  

9.9. Velykinis rytmetis 

G. Gončarenko, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Balandžio 11 

d. 
 

9.10. Tarptautinė vaikų knygos diena 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Balandžio 2 

d.  

9.11. 
Teatro mėnuo – vaidiname 

draugams 

G. Gončarenko, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

Balandis  
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ugdymo mokytojai 

9.12. Tarptautinė šokio diena 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Balandžio 29 

d. 
 

9.13. 
Priešmokyklinių grupių vaikų 

išleistuvės 

G. Gončarenko 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužės 30 

d. 
 

9.14. 
Vaikų gynimo diena „Vaikystė 

pasakų taku“ 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Birželio 1 d.   

9.15. 
Ketvirtokų išleistuvės „Sudie, 

mokykla“ 

D.Končiutė, 

J.Budrienė, 

G.Karužienė 

Birželis   

9.16. Mokslo ir žinių diena 

A.Mickevičienė, 

G.Gončarenko, 

J.Budrienė 

Rugsėjo 1 d.  

9.17. Rudenėlio šventė  

G.Gončarenko, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Spalio 1 d.  

9.18. 
Renginys, skirtas Mokytojų 

dienai  

A.Mickevičienė, 

G.Gončarenko, 

D.Končiutė 

Spalio 5 d.  

9.19. „Bisulynas mokykloje“ Mokytojai Spalio 31 d.  

9.20. Mokyklos gimtadienio šventė 

Šventės 

organizavimo 

grupė 

Gruodis  

9.21. 

Kalėdinės šventės ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

vaikams 

A.Mickevičienė Gruodis  

9.22. Kalėdiniai renginiai mokiniams  
Pradinių klasių 

mokytojai 
Gruodis  

10. Edukaciniai užsiėmimai netradicinėje aplinkoje: 

10.1. 

Edukacinių užsiėmimų 

Klaipėdos miesto muziejuose bei 

kitose ugdymo aplinkose 

organizavimas 

Mokytojai 

Pagal 

mokytojų 

prašymus 

Ne mažiau 

kaip po vieną 

veiklą/pamoką 

per mėnesį 

10.2. 
Edukacinių užsiėmimų šalies 

muziejuose organizavimas  
Mokytojai 

Pagal 

mokytojų 

prašymus 

 

11. Bendradarbiavimo su įstaigos ugdytinių tėvais (globėjais) organizavimas: 

11.1. 

Savalaikis informavimas apie 

švietimo vyksmą, naujoves ir 

kaitos procesų įgyvendinimą 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 
Nuolat  

11.2. 
Informaciniai laiškai tėvams 

socialiniuose tinkluose  
A.Mickevičienė 

Kartą per 

savaitę 
 

11.3. 
Klasių ir grupių ugdytinių tėvų 

(globėjų) susirinkimai 
Mokytojai 

Pagal 

mokytojų 

klasių ir grupių 

veiklos planus  

 

11.4. Individualūs asmeninės Pradinių klasių Vasaris,  
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pažangos (trišaliai) tėvų – 

mokinio – mokytojo susitikimai 

mokytojai birželis 

11.5. 

Individualūs asmeninės 

pažangos (dvišaliai) pedagogų ir 

tėvų susitikimai 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužė, 

lapkritis  
 

11.6. 

Adventinės vakaronės su tėvais 

(globėjais). Kūrybinės Kalėdinio 

vainiko ir žaisliukų gamybos 

dirbtuvės 

L.Griciūtė Lapkritis  

11.7. Liaudiškos vakaronės su šeima 

G. Gončarenko, 

ikimokyklinio 

ugdymo 

„Strakaliukų“, 

„Kodėlčiukų“, 

„Pabiručių“ ir 

„Linksmučių“ 

mokytojos 

 

Kovo 6–10 d.  

11.8. 

Kūrybinės dirbtuvės su 

mamytėmis, skirtos Mamos 

dienai (grupėse) 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Gegužės 5 d.  

11.9. Sportinė pramoga su tėveliais  

G.Gončarenko, 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai 

Spalis  

11.10. Bendri mokyklos tėvų susirinkimai: 

11.10.1. 
būsimų pirmos klasės mokinių 

tėvų susirinkimas 
D.Paliulienė Birželis  

11.10.2. 
būsimų ikimokyklinio ugdymo 

vaikų tėvų susirinkimas 
D.Paliulienė Birželis  

11.10.3. 
keturmečių vaikų tėvų 

susirinkimas 
D.Paliulienė Gegužė  

11.10.4. 
būsimų priešmokyklinio 

ugdymo vaikų tėvų susirinkimas 
D.Paliulienė Gegužė  

11.11. 

Tėvų (globėjų) dalyvavimas 

ugdomojoje veikloje. Ugdytinių 

karjeros ugdymas 

Mokytojai Nuolat  

11.12. Atvirų durų dienos:     

11.12.1. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse  

Mokytojai Rugsėjo 1–3 d.  

11.12.2. pradinėse klasėse 

A.Mickevičienė, 

pradinių klasių 

mokytojai 

Sausis, gegužė   

11.13. 
Tėvų švietimas informacinėse 

lentose 

A.Mickevičienė, 

mokytojai 
Nuolat  

11.14. 

Ugdytinių tėvų susitikimų 

organizavimas su įvairiais 

specialistais 

A.Mickevičienė 
Kovas, 

lapkritis 
 

11.15. 
Specialiųjų poreikių turinčių 

vaikų tėvų konsultavimas 

V.Kundrotienė, 

R.Vaitkūnė 
Nuolat  
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11.16. Tėvų tarybos susirinkimai D.Paliulienė 
Balandis, 

lapkritis 
 

11.17. 

Individualūs susitikimai su 

ugdymo problemų turinčiais 

mokinių tėvais 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė, 

mokytojai 

Kovas, 

gegužė 

lapkritis 

 

11.18. 

Tėvų (globėjų) apklausa dėl 

pagalbos vaikui sistemos 

veiksmingumo 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 

Gegužė, 

lapkritis 
 

11.19. 

Tėvų (globėjų) apklausa dėl 

integralaus ugdymo proceso 

organizavimo 

D.Paliulienė, 

A.Mickevičienė 

Balandis, 

spalis 
 

12. Mokyklos bendradarbiavimo su socialiniais partneriais organizavimas: 

12.1. 

Bendradarbiavimas su socialinę 

pagalbą teikiančiomis 

tarnybomis ir teisėtvarkos 

institucijomis 

A.Mickevičienė Nuolat  

12.2. 

Bendradarbiavimas su Klaipėdos 

miesto savivaldybės viešosios 

bibliotekos Miško filialu 

A.Mickevičienė Nuolat  

12.3. 

Šventinis koncertas, skirtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai paminėti 

Klaipėdos „Verdenės“ 

progimnazijoje 

G.Gončarenko, 

J.Budrienė 
Kovo 3 d.  

12.4. 

Klaipėdos m. ikimokyklinių 

įstaigų renginys Klaipėdos Žvejų 

kultūros rūmuose „Vaikystės 

pasakų taku“ (dalyvauja 

„Gudručių“ grupės vaikai) 

 

G. Gončarenko, 

T. Virketienė, 

S. Kapočienė 

Kovo 21 d.  

12.5. 

Renginys mokiniams 

„Moksliukų sambrūzdis“ kartu 

su „Saulutės“ mokyklos-darželio 

mokiniais 

A.Kavolienė Birželis  

12.6. 

Metodinės dienos su Lietuvos ir 

Klaipėdos miesto mokyklų 

mokytojais: 

   

12.6.1. 
Kauno Panemunės pradinėje 

mokykloje 
D.Stojanienė Balandis  

12.6.2. 

Vilniaus „Saulės gojaus“ 

privačioje mokykloje ir 

darželyje 

A.Mickevičienė Spalis  

13. Mokyklos tarybos veikla: 

13.1. 

Mokyklos tarybos 2022 metų 

ataskaitos pristatymas 

bendruomenei. Naujos tarybos 

rinkimai. „Varpelio“ mokyklos-

darželio direktoriaus 2022 metų 

veiklos ataskaitos svarstymas 

D.Stojanienė Sausis  

13.2. 
Mokyklos 2023 metų veiklos 

plano svarstymas. Darbuotojų 
D.Stojanienė Kovas  
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metinio vertinimo ataskaitos 

pristatymas 

13.3. 
Darbo tvarkos taisyklių projekto 

pristatymas 
D.Stojanienė Birželis  

13.4. 

2023-2024 mokslo metų 

mokyklos pradinio ugdymo 

planas. Mokyklos pasiruošimo 

naujiems mokslo metams 

aptarimas 

D.Stojanienė Rugpjūtis  

13.5. 

Mokyklos-darželio strateginio 

plano 2024-2026 metams 

aptarimas  

D.Stojanienė Lapkritis  

13.6. 

Mokyklos 2024 metų veiklos 

plano gairių numatymas. 

„Varpelio“ mokyklos-darželio 

mokytojų ir pagalbos mokiniui 

specialistų (išskyrus psichologų) 

atestacijos programos 2024-2026 

metams aptarimas 

D.Stojanienė Gruodis  

13.7. 
Nenumatytų Mokyklos tarybos 

posėdžių organizavimas 
D.Stojanienė Pagal poreikį  

13.8. 
Bendrų renginių mokyklos 

bendruomenei organizavimas 
D.Stojanienė Pagal poreikį  

14. Mokyklos-darželio veiklos kokybės įsivertinimas: 

14.1. 

Instrumentų mokyklos veiklos 

kokybei įsivertinti ir tobulinti 

pasirinkimas 

A.Mickevičienė, 

darbo grupė 
Vasaris    

14.2. 
Vertinimo instrumentų 

paruošimas 

A.Mickevičienė, 

darbo grupė 
Balandis   

14.3. Vertinimo rezultatų analizė  
A.Mickevičienė, 

darbo grupė 

Birželis–

rugpjūtis 
 

14.4. 
Veiklos tobulinimo priemonių 

nustatymas 

A.Mickevičienė, 

darbo grupė 
Spalis   

15. Materialinės bazės gerinimas, edukacinių aplinkų kūrimas: 

15.1. 

Ugdymo ir metodinių 

priemonių, žaislų, spaudinių 

įsigijimas 

A.Mickevičienė, 

R.Liauzginienė 
Pagal poreikį  

15.2. 
Kanceliarinių, statybinių, ūkinių, 

higieninių prekių įsigijimas 

A.Mickevičienė, 

R.Liauzginienė 
Pagal poreikį  

15.3. Pirmos klasės remontas R.Liauzginienė 
Liepa–

rugpjūtis 
 

15.4. 
Ikimokyklinio ugdymo grupių 

remontas 

D.Paliulienė, 

R.Liauzginienė 

Liepa–

rugpjūtis 
 

15.5. Edukacinių erdvių atnaujinimas 
D.Paliulienė, 

R.Liauzginienė 

Liepa–

rugpjūtis 
 

15.6. 
Sporto įrenginių aikštelės 

įrengimas 

D.Paliulienė, 

R.Liauzginienė 

Gegužė–

rugpjūtis 
 

15.7. 
Skaitymo gebėjimus ugdančių 

aplinkų kūrimas 

D.Paliulienė, 

R.Liauzginienė 

Balandis–

gruodis 
 

 

_____________________________ 


