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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau-Mokykla)  2019 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato metinius Mokyklos veiklos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Veiklos plane laikomasi Mokyklos 2019–2021 m. strateginiame plane deklaruotų 

vertybių, principų, realizuojant numatytą Mokyklos misiją ir viziją. 2019 metų veiklos planas sudarytas siekiant suderinti bendruomenės interesus, 

įgalinti visus bendruomenės narius prisiimti atsakomybę dėl veiklos veiksmingumo ir nukreipti bendruomenės narių veiklą tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti. Rengdama 2019 metų veiklos planą Mokyklos bendruomenė vadovavosi Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ strateginiu planu 

2019- 2021 m., Mokyklos nuostatais, Mokyklos  veiklos įsivertinimo išvadomis bei bendruomenės narių rekomendacijomis.  

 

Vaikų pasiekimai 

 

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ grupė Officeday organizuoto respublikinio darbelių konkurso „Prieš 100 metų“ nugalėtoja. 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbelių konkurso „Paukštis Lietuvai“ 3 vietos 

nugalėtojas Jomantas Kviklys („Lašiukų“ gr.), paskatinamasis prizas Tautvydui Vaitasiui („Lašiukų“ gr.). 

Lietuvos Olimpinės akademijos padėka už dalyvavimą piešinių konkurse „Mes sportuojame“,  Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos 

fondo padėkos raštas už respublikinio projekto „Sveikata visus metus“ iššūkio „Vaistažolių takeliais į sveikatos šalį“ įgyvendinimą, Lietuvos vaikų ir 

jaunimo centro padėka už dalyvavimą socialinėje akcijoje „Užkrėsk gerumu“, Vaikų linijos padėka už dalyvavimą veiksmo savaitėje „Be patyčių 

2018“, Širvintų rajono savivaldybės padėka už dalyvavimą kūrybiniame projekte „Rodos, jau girdžiu, kaip sunkiai kalas žodis, daigas, paukštis ir 

gerumas“, Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ padėka už dalyvavimą respublikinių kūrybinių darbų parodoje „Mano dovanėlė - šventei 

Tėviškėlės“, Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos padėka už dalyvavimą interaktyviame pilietiškumo projekte „Kaip surasti Lietuvą 2018?“, 

Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ padėkos už dalyvavimą respublikiniuose Inovatyvių idėjų lauko projektuose „Kieme šoka vasara“ ir „Rudens 

mozaika“, Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyriaus padėka už dalyvavimą tradicinėje parodoje „Mažųjų uteniškių kūrinėliai“, Utenos 

mokyklos vaikų darželio „Eglutė“ padėka už vaikų parengimą ir dalyvavimą respublikiniame inscenizuotos dainos konkurse „Vyturio giesmelė“. 

 



Išorės lėšų pritraukimas 
 

Dalyvauta VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (VĮ LŽŪMPRRA) programose „Pienas vaikams“, „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“. Vaikams be papildomų įstaigos lėšų pagerinta mityba. 

Gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio įstaigos paramai – 998,99 Eur. 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ parama – 580,80 Eur (tautinių drabužių komplektai berniukams ir mergaitėms); 13,82 Eur 

(knygos). 

Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 150,00 Eur. 

 

2018 METŲ GILUMINIO VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO KOMENTARAS 

 

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas buvo atliktas pasinaudojus IQESonline Lietuva platformoje patalpintomis anketinėmis apklausomis ir 

dokumentų analize. 

Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis“ srities „Rezultatai“, temos „Pasiekimai ir pažanga“, rodiklis „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ 

daugiau dėmesio skiriant sveikatos stiprinimo organizavimo veiklos ir sveikatos ugdymo analizei atitinka 3 (trečią) lygį. 

Tiriamos srities „Rezultatai“, temos „Pasiekimai ir pažanga“, rodiklis „Mokyklos pasiekimai ir pažanga“ daugiau dėmesio skiriant sveikatos 

stiprinimo organizavimo veiklos ir sveikatos ugdymo analizei atitinka 3 (trečią) lygį.. Privalumai: bendruomenės nariai patenkinti mokykla: vaikai 

noriai lanko mokyklą ir yra saugūs, darbuotojai patenkinti, kad dirba šioje mokykloje ir jaučiasi saugūs; fizinio aktyvumo renginiai atitinka tėvų 

poreikius; vaikų dienos režimas atitinka jų fiziologinius poreikius, amžiaus ypatumus, sveikatos būklę. 

Problemos: tik dalis tėvų yra susipažinę su sveikatos ugdymo organizavimu ir sveikatos stiprinimo veikla mokykloje; apsirūpinimas metodine 

medžiaga ir kitomis sveikatos ugdymui reikalingomis priemonėmis tenkina tik dalies pedagogų poreikį. 

 

IŠORĖS VERTINIMO, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO TARNYBŲ IR KITŲ INSTITUCIJŲ IŠVADOS 

 

2018 m. Mokykloje buvo vykdomos patikros: Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba atliko auditą (pateikti nurodymai ir 

rekomendacijos); Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba atliko ūkio subjekto veiklos 

patikrinimą (pateikti nurodymai ir rekomendacijos); Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Utenos 

departamentas atliko užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinę diagnostiką (pateikti nurodymai ir rekomendacijos); Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijos mikrobiologinių tyrimų skyrius atliko parazitologinį smėlio tyrimą; Technikos kontrolės tarnybos įmonė „Tuvlita“ 

atliko vaikų žaidimų aikštelių metinę kontrolę. 

 
 

 

 



II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – siekti vaiko asmeninės pažangos, stiprinant fizinį aktyvumą, vaiko ugdymą (si) skatinančioje aplinkoje. 

1 uždavinys. Gerinti ugdymosi kokybę, stiprinant fizinį aktyvumą. 

2 uždavinys. Įtraukti mokytojus, tėvus, darbuotojus į sveikatą stiprinimo ir ugdymo veiklas. 

3 uždavinys. Kurti saugias aplinkas, skatinančias vaikų fizinį aktyvumą. 

 

III SKYRIUS 

PRIEMONĖS/VEIKLOS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

1 uždavinys. Gerinti ugdymosi kokybę, stiprinant fizinį aktyvumą. 

 

Priemonės 

Atsakingi vykdytojai Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai (laukiamas rezultatas) Pastabos 

Patvirtinti ir vykdyti sveikatos 

stiprinimo programą „Sveikata 

– pati didžiausia vertybė“  

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ML, BL Pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos 

pažymėjimas penkeriems metams. 

Patvirtinta 2019-2023 m.  Sveikatos stiprinimo programa 

„Sveikata pati didžiausia vertybė“. 

 

Į ugdymo(si) turinį integruoti 

programą „Sveikata- pati 

didžiausia vertybė“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

ŽI Programa kasmet integruojama į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

 

Analizuoti vaikų ugdymosi 

pasiekimų vertinimą visose 

amžiaus grupėse  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, mokytojų 

metodinė grupė 

ŽI Vaikų pasiekimų rezultatai aptarti mokytojų metodinėje 

grupėje du kartus per metus. 

Du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) su vertinimo 

rezultatais individualiai supažindinami tėvai. 

 

Aktyvinti vaikų fizinę 

sveikatą, dalyvaujant 

sveikatos renginiuose 

Mokytojų metodinė 

grupė 

BL, ŽI Suorganizuotos ne mažiau kaip trys  fizinio aktyvumo 

veiklos grupėse, 80 proc. vaikų aktyviai dalyvauja 

sveikatos renginiuose. 

Įvykę tradiciniai Mokyklos renginiai: visuotinė mankšta, 

futboliuko varžybos, Judumo savaitė, diena be 

automobilio, „Judėk sveikai“, ankstyvojo amžiaus vaikų 

fizinio aktyvumo projektas. 

 



Taikyti naujus darbo metodus 

ir būdus ugdomajai veiklai, 

pasirenkant netradicines 

aplinkas 

Mokytojų metodinė 

grupė 

ML, ŽI Kartą per mėnesį organizuotos ikimokyklinių vyresniųjų, 

priešmokyklinių grupių ugdomosios veiklos netradicinėse 

aplinkose.  

40 % pedagogų ugdymo procese naudos netradicines 

aplinkas – Utenos kraštotyros muziejų, Utenos A. ir A. 

Miškinių biblioteką, Vyžuonos ir Krašuonos parkus, 

Utenio aikštę, parduotuves, vaistines, paštą, mokyklas, 

kaimyninius darželius ir kt.  

Tradiciniais tapę renginiai „Vaikai yra laimingi, galėdami 

pasinerti į gamtos pasaulį“, „Aš galiu“, „Polka tinka 

kiekvienam“, „Sveikata-pati didžiausia vertybė“. Naujų 

darbo metodų ir būdų taikymo aptarimas mokytojų tarybos 

posėdyje ir pristatymas. 

 

Rengti susitikimus su 

pradinių klasių mokytojomis 

dėl būsimų pirmokų 

adaptacijos.  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos, dirbančios 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas 

ŽI Išsiaiškinta 80 proc. priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

adaptacija mokykloje, pradinių klasių mokytojų 

pastebėjimai apie mokėjimų-kompetencijų lygį, aptarta su 

mokytojomis, dirbančiomis pagal priešmokyklinio ugdymo 

programas 

 

Stiprinti vaikų socialinius ir 

emocinius įgūdžius.  

Mokytojos, dirbančios 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas 

ŽI 100% priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvaus 

prevencinėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“ 

 

Korupcijos prevencija 

Suorganizuoti akciją vaikams 

„Tikroji draugystė“. 

Direktorius, Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

ŽI Suorganizuota akcija vaikams „Tikroji draugystė“. 

 

 

Atlikti 5-6 metų vaikų  

apklausą apie poreikius 

sveikatos ugdymo 

klausimais. 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Parengtas klausimynas ir atlikta anketinė apklausa apie  

sveikatos stiprinimo organizavimo veiklų poreikį 

Mokykloje.  Gauti duomenys apibendrinti, aptarti 

mokytojų metodinėje grupėje ir su tėvais tėvų susirinkimų 

metu. 

 

Organizuoti sveikatos 

stiprinimo projektines veiklas 

grupėse, įtraukiant tėvus 

Mokytojų metodinė 

grupė 

BL, ML, ŽI 40 proc. tėvų aktyviai dalyvaus projektinėse veiklose, 

renginiuose, įsitraukia į ugdymo procesą. 

Mokytojų metodinės grupės posėdyje  pasidalinta gerąja 

patirtimi apie kartu įgyvendintas veiklas. 

 

Organizuoti fizinę aktyvumą Mokytojų metodinė ML, ŽI Suorganizuota grupėse sveikatos valandėlės, judriųjų  



didinančias veiklas grupė žaidimų popietės. Mokykloje veikia NVŠ futboliuko, 

krepšinio, karate, jogos užsiėmimai. 

 

2 uždavinys. Įtraukti mokytojus, tėvus, darbuotojus į sveikatą stiprinimo ir ugdymo veiklas. 

 

Atlikti šeimų tyrimą  

„Fizinis aktyvumas šeimoje“ 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Parengtas klausimynas ir atliktas tyrimas. Rezultatai ir 

analizė aptarti grupių tėvų susirinkimuose. 

 

Parengti klausimyną ir atlikti 

anketinę apklausą apie  

sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklų poreikį. 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Parengti klausimynai ir atliktos anketinės apklausos apie  

sveikatos stiprinimo organizavimo veiklų poreikį. Gauti 

duomenys apibendrinti, aptarti mokyklos savivaldos 

institucijose,  konstruktyvūs pasiūlymai įtraukti į Mokyklos 

metinius veiklos planus. 

 

Atlikti darbuotojų apklausą 

dėl kvalifikacijos tobulinimo 

renginių sveikatinimo 

klausimais  poreikio 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Atlikta darbuotojų apklausa dėl kvalifikacijos tobulinimo 

renginių sveikatinimo klausimais  poreikio, pagal apklausą 

sudarytas kvalifikacijos tobulinimo planas 

 

Organizuoti edukacinę išvyką 

mokytojams. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

ML 50 proc. mokytojų patobulins bendrąsias kompetencijas.  

Dalyvauti kitų įstaigų 

organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose 

bendruomenės sveikatos 

klausimais. 

Mokytojų metodinės 

grupės pirmininkas 

ML, BL, ŽI Kiekvienas pedagogas dalyvaus ne mažiau kaip 1 

dalykiniame seminare ar mokymuose, 1 kartą per metus 

pasidalina patirtimi, 20 proc. tėvų, 30 proc. darbuotojų įgis 

žinių sveikatos stiprinimo klausimais. 

 

Pateikti sveikatos stiprinimo 

ir gamtosauginių projektų 

paraiškas 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Pateikta paraiška projektui „Vaikai yra laimingi...“ „Žalioji 

palangė“, „Sveikata – pati didžiausia vertybė“ 

 

Suorganizuoti 2 paskaitas 

bendruomenei sveikatos 

ugdymo ir stiprinimo 

klausimais. 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI 30 proc. tėvų ir 70 proc. pedagogų dalyvaus paskaitose 

„Vaikų grūdinimas“, 30 proc. tėvų – „Ribos ir taisyklės 

šeimoje“ 

 

Skatinti bendruomenės narius 

aktyviai dalyvauti 

sveikatingumo akcijose, 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI, PL Tęsiami tradiciniai Mokyklos sveikatingumo renginiai: 

visuotinė mankšta, futboliuko varžybos, Judumo savaitė, 

diena be automobilio, „Judėk sveikai“, ankstyvojo amžiaus 

 



renginiuose, inicijuoti fizinį 

aktyvumą skatinančius 

renginius bendruomenės 

nariams.  

vaikų sveikatinimo šventė „Po  

žingsnelį į sporto šalį“, projektas „Aš galiu“. 

Supažindinti bendruomenės 

narius su sveikatos stiprinimo 

veikla. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

ŽI Tėvų susirinkimų metu aptartos sveikatos stiprinimo 

veiklos. 

 

Parengti informacinės 

medžiagos (metodinės 

medžiagos, lankstinukų) apie 

sveikatą stiprinančios 

mokyklos patirtį ir tęstinumą 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Parengtas bent vienas lankstinukas apie mokyklos patirtį, 

informacija viešinama grupėse. 

 

Atnaujinti informaciją grupių 

stenduose, Mokyklos 

interneto svetainėje 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

tėvų informavimo grupė 

ŽI Informacija kas mėnesį atnaujinama grupių stenduose, 

Mokyklos interneto svetainėje www.saltinelis.utena.lm.lt.  

 

Vykdyti bendras projektines 

veiklas su socialiniais 

partneriais 

Direktorius ŽI Tęsiamas bendradarbiavimas su įvairiomis institucijomis: 

Utenos r. visuomenės sveikatos biuru, Utenos pirminės 

sveikatos priežiūros centru, Utenos vaikų l/d „Pasaka“, 

Krašuonos progimnazija, Utenos kolegija, futbolo klubu 

„Utenis“, Krepšinio akademija, karate klubu „Danas“, 

UAB „Atliekų tvarkymo centras“, Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centru. 

Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su sporto 

klubu, sporto medicinos ir sveikatinimo centru Helona. 

 

 

3 uždavinys. Kurti saugias aplinkas, skatinančias vaikų fizinį aktyvumą. 

 

Atlikti vaikų priekabiavimo 

tarpusavyje priešmokyklinėse 

grupėse tyrimą, rezultatai 

aptarti Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje. 

Vaiko gerovės komisija ŽI Kasmet atliktas vaikų priekabiavimo tarpusavyje 

priešmokyklinėse grupėse tyrimas, atlikta analizė, 

rezultatai aptarti Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

 

Išnaudoti įstaigos erdves 

vaikų kūrybiškumui ir 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

ŽI, BL,  Veikiančios teatro, menų, tyrinėjimų erdvės. 

Įrengtos papildomos lauko erdvės, skirtos fiziniam 

 

http://www.saltinelis.utena.lm.lt/


fiziniam aktyvumui skatinti, 

norui eksperimentuoti, 

tyrinėti, pažinti sužadinti. 

 aktyvumui skatinti. 

Įsigyti priemonių, skirtų 

visapusiškos sveikatos 

stiprinimui ir sveikatos 

ugdymui. 

Organizuoti mokymus darbui 

su šiuolaikiškomis 

priemonėmis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

 

ML, BL Įsigyta priemonių, skirtų visapusiškos sveikatos stiprinimui 

ir sveikatos ugdymui. 

Organizuoti mokymai darbui su šiuolaikiškomis 

priemonėmis. 

 

 

Atliktas mikroklimato 

tyrimas, kuriame dalyvauja 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai, darbuotojai, tėvai.  

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Kasmet atliktas mikroklimato tyrimas, kuriame dalyvauja 

priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai, darbuotojai, tėvai.  

 

 

 

IV SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai 

 
Asignavimai 2019 metams (tūkst. Eur) Iš jų: darbo užmokesčiui (tūkst. Eur) 

Iš viso asignavimų 

 
569,4 460,2 

Valstybės biudžeto lėšos 

 
180,2 170,6 

Savivaldybių biudžeto lėšos 

 
309,0 277,0 

Biudžetinių įstaigų pajamos 

 
80,2 12,6 

 

 

 

 

 

 



V SKYRIUS 

2019 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Veiklos plano kontrolę vykdo Mokyklos direktorius. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Veiklos 

plano įgyvendinimo vertinimą atlieka veiklos plano rengimo grupė. Veiklos plano įgyvendinimas vertinimas metų pabaigoje (gruodžio mėnesį) ir 

pristatomas Mokytojų tarybos posėdžio metu. 

Apie veiklos plano įgyvendinimą informuojama Mokyklos taryba – posėdžio metu, visuomenė – Mokyklos interneto svetainėje 

www.saltinelis.utena.lm.lt. 

_____________________________ 

 

PRITARTA 

Utenos vaikų lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ tarybos 2019 m. sausio 18 d.  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1 ) 

 

SUDERINTA 

Utenos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

vedėjas  

2019 m. kovo 28 d. 

http://www.saltinelis.utena.lm.lt/

