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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau-Mokykla)  2020 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. 2020 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 2020 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 

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ komanda „Sveikatos Šaltinėlis“ 2019 metų respublikinio projekto „Sveikata visus metus“ II vietos 

laimėtoja, respublikinio projekto „Mūsų namai- dorybių žemė“ dalyvio diplomas, padėka už dalyvavimą draugiškojoje SEU olimpiadoje „Dramblys“, 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro padėka už dalyvavimą socialinėje akcijoje „Užkrėsk gerumu“, Vaikų linijos padėka už dalyvavimą veiksmo 

savaitėje „Be patyčių 2019“. 

Lietuvos Olimpinės akademijos padėka už dalyvavimą piešinių konkurse „Mes sportuojame“,  Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“ padėka už 

dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Inovatyvių idėjų lauko erdvėse tęstiniuose projektuose „Žiemos burtai“ ir „Pavasari, 

eime pažaisti“, Šiaulių lopšelio-darželio „Drugelis“ padėka „Spindulėlių“ grupei už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir 

pedagogų kūrybinių darbų parodoje „Tėvynė- mano Lietuva. Nuo amžių jos dvasia gyva“, Vilniaus lopšelio-darželio „Šilelis“ padėka „Spindulėlių“ 

grupės vaikams už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų Inovatyvių idėjų lauko erdvėje projekte „Rudens koliažas“, Šiaulių 

lopšelio-darželio „Eglutė“ padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, vaikų ir tėvų virtualioje 

fotografijų parodoje „Bundanti gamta“, Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdasׅ“ padėka už dalyvavimą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų fotografijų parodoje „Vaikai ir žiema“, Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Sadutė“ padėka už dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje laboratorijoje „Stebuklingas vanduo“ darbų parodoje, Vilniaus lopšelio-darželio „Jovarėlis“ 

padėka už dalyvavimą šalies ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte „Muzikos takeliu 2019“. 



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 – 1339,64 Eur. 

Labdaros ir paramos fondo „Švieskime vaikus“ parama – 13,76 Eur (knygos). 

Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos – 200,00 Eur. 

Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos – 1300,00 Eur. 

 

2020 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 „Mokinio pasiekimai ir pažanga“ 

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

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

stiprinimo veiklų ir sveikatos ugdymo analizei privalumai: sveikatos ugdymas įtrauktas į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo planus; sudarytos 

sąlygos visiems ugdytiniams dalyvauti sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo veiklose; pakankamai dėmesio skiriama vaikų pasivaikščiojimams 

gryname ore palankiomis oro sąlygomis. 

Problemos: nepakankamas tėvų švietimas apie sveikatinimą ir sveiką gyvenseną; nepakankamai dėmesio skiriama vaikų pasivaikščiojimams 

gryname ore nepalankiomis oro sąlygomis.  

 

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

 

2020 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 viešojo maitinimo įmonės 

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

departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius aptoko periodinį patikrinimą (pateiktos 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; Utenos rajono savivaldybės administracijos aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyrius atliko civilinės saugos būklės patikrinimą; 

technikos kontrolės tarnybos įmonė „Tuvlita“ atliko vaikų žaidimų aikštelių metinę kontrolę. 
 

 



II SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas – siekti vaiko asmeninės pažangos vaiko ugdymą (si) skatinančioje palankioje psichosocialinėje aplinkoje. 

1 uždavinys. Gerinti ugdymosi kokybę, stiprinant emocinę sveikatą. 

2 uždavinys. Taikyti STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 

3 uždavinys. Šviesti mokytojus, tėvus, darbuotojus vaikų sveikatinimo, sveikos gyvensenos klausimais. 

 

III SKYRIUS 

PRIEMONĖS/VEIKLOS PAGAL UŽDAVINIUS 

 

1 uždavinys. Gerinti ugdymosi kokybę, stiprinant emocinę sveikatą. 

Priemonės 

Atsakingi vykdytojai Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai (laukiamas rezultatas) Pastabos 

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. 

 

Taikyti inovacijas vaikų 

ugdymosi pasiekimų 

vertinimui ir stebėjimui 

 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

ŽI Išbandytas ir pritaikytas virtualus vaikų pasiekimų 

stebėjimo, duomenų fiksavimo bei jų analizavimo 

įrankis „Voratinklis“ vienoje ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. Virtualios aplinkos naudojimo galimybės 

aptartos mokytojų tarybos posėdyje.  

 

Taikyti universalaus dizaino 

ugdymo strategiją skirtingų 

ugdymosi poreikių vaikų 

ugdyme 

Direktorė ŽI, ML Išbandyta ir pritaikyta universalaus dizaino strategija 

vienoje ikimokyklinio ugdymo grupėje, sėkmė 

pristatyta mokytojų tarybos posėdyje. 

 

Aktyvinti vaikų emocinę 

sveikatą, dalyvaujant 

Mokytojų metodinė grupė, 

direktoriaus pavaduotoja 

BL, ŽI Suorganizuotos ne mažiau kaip po dvi emocinės 

sveikatos stiprinimo veiklos grupėse, 80 proc. vaikų 

 



sveikatos renginiuose ugdymui aktyviai dalyvauja sveikatos renginiuose. 

Įvykę tradiciniai Mokyklos renginiai: „Aš galiu“, 

visuotinė mankšta, futboliuko varžybos, Judumo 

savaitė, diena be automobilio, „Judėk sveikai“, 

ankstyvojo amžiaus vaikų fizinio aktyvumo projektas 

„Aš tikras vijurkas“. 

Stiprinti vaikų socialinius ir 

emocinius įgūdžius  

Mokytojos, dirbančios pagal 

ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo programas, 

Socialinė pedagogė 

ŽI Įgyvendintos „Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių plano 2020-2022 m.“ 2020 m. 

priemonės. 

100% priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvaus 

prevencinėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“. 

15 % ikimokyklinio amžiaus vaikų dalyvaus socialinių-

emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžių 

lavinimo programoje Kimochis. 

 

Dalyvauti emocinio 

intelekto ir socialinių 

emocinių kompetencijų 

ugdymo olimpiadoje 

„Dramblys“ 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

ŽI Viena ikimokyklinio ugdymo grupė dalyvaus 

olimpiadoje, į užduočių atlikimą įsitrauks 60% grupės 

ugdytinių tėvų.  

 

Išnaudoti socialinę 

partnerystę panaudojant 

kitas aplinkas edukacinėms 

veikloms 

Mokytojų metodinė grupė ML, ŽI Dvi priešmokyklinio ugdymo ir trys ikimokyklinio 

ugdymo grupės dalyvauja edukacinėse veiklose už 

grupės ribų.  

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. 

 

Rengti susitikimus su 

pradinių klasių 

mokytojomis dėl būsimų 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos, dirbančios pagal 

ŽI Išsiaiškinta 80 proc. priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių adaptacija mokykloje, pradinių klasių 

mokytojų pastebėjimai apie mokėjimų-kompetencijų 

 



pirmokų adaptacijos  priešmokyklinio ugdymo 

programas 

lygį, aptarta su mokytojomis, dirbančiomis pagal 

priešmokyklinio ugdymo programas. 

Pateikti sveikatos stiprinimo 

ir ekologinių projektų 

paraiškas 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos grupė 

ŽI Pateikta paraiška projektui „Mažieji sodeliai“, „Žalioji 

palangė“, „Vaikai yra laimingi...“, „Sveikata – pati 

didžiausia vertybė“. 

 

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. 

 

Atliktas mikroklimato 

tyrimas, kuriame dalyvauja 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai, darbuotojai, 

tėvai 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos grupė 

ŽI Atliktas mikroklimato tyrimas, kuriame dalyvaus 90 

proc. priešmokyklinio amžiaus ugdytinių, 80 proc. 

darbuotojų, 50 proc. tėvų.  

 

 

 

2 uždavinys. Taikyti STEAM ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme. 

 

Įkurti STEAM aplinkas 

grupėse 

Mokytojų metodinė grupė  Kiekvienoje grupėje įrengta viena aplinka 

technologiniams, inžineriniams, kūrybiniams 

tyrimams. 

 

Panaudoti inovatyvias 

priemones programavimo 

pradmenų, problemų 

sprendimo mokymui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

 

ŽI, ML. BL Dvi priešmokyklinio ugdymo ir trys ikimokyklinio 

ugdymo grupės išbandys edukacines bitutes-robotus, 

pagamins po vieną kilimėlį-trasą, pristatys metodinės 

grupės posėdyje.  

 

 

Išnaudoti įstaigos lauko 

erdves vaikų kūrybiškumui 

norui eksperimentuoti, 

tyrinėti, pažinti 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

 

ŽI, BL  Įrengtos papildomos lauko erdvės, skirtos 

technologiniams, inžineriniams, kūrybiniams 

tyrimams. 

 

Įsigyti priemonių, skirtų 

STEAM aplinkų kūrimui 

Direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, 

ML, BL Įsigyta priemonių, skirtų technologiniams, 

inžineriniams, kūrybiniams tyrimams. 

 

Vykdyti patirtines STEAM Direktoriaus pavaduotojas ML Įgyvendinti keturi projekto iššūkiai, kuriems  



veiklas, įgyvendinant  

projektą „Sveikata visus 

metus 2020“ 

ugdymui, pritaikytas tyrimo metodas, padarytos tyrimo išvados. 

 

3 uždavinys. Šviesti mokytojus, tėvus, darbuotojus vaikų sveikatinimo, sveikos gyvensenos klausimais. 

 

Atlikti tėvų apklausą dėl 

sveikatos stiprinimo veiklų 

poreikio, ugdymo turinio ir 

taikomų metodų įvairovės 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos grupė 

ŽI Parengtas klausimynas ir atliktas tyrimas. Rezultatai ir 

analizė aptarti grupių tėvų susirinkimuose. 

Siūlymai  įtraukti į renginių planą. 

 

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. 

 

Suorganizuoti  paskaitas –

diskusijas bendruomenei 

sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo klausimais. 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos grupė 

ŽI Įvykę dvi paskaitos-diskusijos tėvams, kuriose 

dalyvaus 30 proc. tėvų ir dvi paskaitos-diskusijos 

pedagogams, kuriose dalyvaus 70 proc. pedagogų. 

 

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 edukacinę išvyką 

mokytojams. 

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

ML 50 proc. mokytojų patobulins asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis bei kultūrinę 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. 

 

Skatinti bendruomenės narius 

aktyviai dalyvauti 

sveikatingumo akcijose, 

renginiuose  

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 vaikų sveikatinimo šventė „Aš 

tikras vijurkas“, projektas „Aš galiu“. 

 



Darbuotojams paskaita 

antikorupcijos tema  

„Korupcijos rizikos švietimo 

sektoriuje“ 

Direktorius ŽI 60 proc. darbuotojų dalyvaus paskaitoje.  

Parengti informacinės 

medžiagos 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.  

 

 

IV SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai 

 
Asignavimai 2020 metams (tūkst. Eur) Iš jų: darbo užmokesčiui (tūkst. Eur) 

Iš viso asignavimų 

 
614,5 513,2 

Valstybės biudžeto lėšos 

 
198,3 188,9 

Savivaldybių biudžeto lėšos 

 
350,3 310,7 

Biudžetinių įstaigų pajamos 

 
65,9 13,6 

 

V SKYRIUS 

2020 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, pristatomas Mokytojų 

tarybos posėdžio metu. 

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

www.saltinelis.utena.lm.lt. 

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


_____________________________ 

 

PRITARTA 

Utenos vaikų lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ tarybos 2020 m. sausio 28 d.  

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


