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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

PROGRAMA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA 
 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau-Mokykla)  2022 metų veiklos planas (toliau – planas) nustato metinius Mokyklos veiklos 

tikslus bei uždavinius, apibrėžia priemones uždaviniams vykdyti. Veiklos plane laikomasi Mokyklos 2022–2024 m. strateginiame plane deklaruotų 

vertybių, principų, realizuojant numatytą Mokyklos misiją ir viziją. 2022 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 2022 metų veiklos planą Mokyklos bendruomenė vadovavosi Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ strateginiu planu 

2022-2024 m., Mokyklos nuostatais, Mokyklos  veiklos įsivertinimo išvadomis bei bendruomenės narių rekomendacijomis.  

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas –  gerinti ugdymo(si) procesų kokybę sveikatą tausojančioje aplinkoje. 

1 uždavinys. Tobulinti ugdymo(si)  kokybę, naudojant inovatyvius ugdymosi metodus. 

Priemonės 

Atsakingi vykdytojai Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Vertinimo kriterijai (laukiamas rezultatas) Pastabos 

Įdiegti ir naudoti vaikų 

pasiekimų vertinimo ir 

ugdymo planavimo įrankį 

„Virtualus voratinklis“ 

Direktorius, 

Mokytojų taryba, 

Mokytojų metodinė 

grupė 

BL Visose grupėse naudojamas virtualus  elektroninis vaikų 

pasiekimų vertinimo ir ugdymo planavimo  įrankis 

„Virtualus voratinklis“.  

100% mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo 

programas, pasiekimų vertinimui ir ugdymo turinio 

planavimui naudoja inovatyvų įrankį. 

Vaikų pasiekimų rezultatai analizuojami mokytojų 

 



metodinėje grupėje du kartus per metus. 

Du kartus per metus (rudenį ir pavasarį) su vertinimo 

rezultatais individualiai supažindinami tėvai. 

Atnaujinti priešmokyklinio 

ugdymo pasiekimų vertinimo 

tvarkos aprašą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai, dirbantys 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas 

ŽI Atnaujintas  Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo pasiekimų vertinimo tvarkos 

aprašas. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai ir pažanga 

vertinama pagal atnaujintos priešmokyklinio ugdymo 

programos pasiekimų lygių požymius. 

 

Surengti susitikimą su 

pradinių klasių mokytojomis 

dėl būsimų pirmokų 

adaptacijos 

Mokytojai, dirbantys 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas, 

vaiko gerovės komisija 

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. 

 

Organizuoti ugdomąsias 

veiklas, naudojant 

inovatyvias priemones 

Mokytojų metodinė 

grupė 

ŽI Organizuotos veiklos vaikų koordinacijos lavinimui  

panaudojant interaktyvias grindis dviejose ankstyvojo 

amžiaus grupėse, vienoje ikimokyklinio ir dviejose 

priešmokyklinio ugdymo grupėse tęsiamas programavimo 

pradmenų ugdymas, panaudojant edukacines bitutes-

robotus, dviejose ankstyvojo amžiaus grupėse organizuotos 

veiklos, naudojant šviesos žaidimų  stalus.   

Mokytojų metodinės grupės posėdyje pasidalinta gerąja 

patirtimi apie sėkmingas veiklas. 

 

Taikyti įvairias ugdymo 

strategijas individualiems 

vaiko poreikiams 

Mokytojų metodinė 

grupė 

ŽI Parengtas klausimynas ir atlikta mokytojų apklausa apie 

ugdymo strategijų taikymą ugdymo procese. 

Trumpalaikių ugdymo planų refleksijose atsispindi 

ugdymo strategijų pritaikymas individualiems vaiko 

poreikiams. 

 

Tobulinti mokytojų vertinimo 

ir įsivertinimo sistemą 

Mokytojų taryba ŽI Pakeistas ir patvirtintas Mokyklos mokytojų veiklos 

vertinimo ir įsivertinimo tvarkos aprašas. 

 

Dalyvauti kitų įstaigų 

organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose  

Mokytojų metodinės 

grupės pirmininkas 

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

mokymuose, seminaruose, parodose, tarptautiniuose, 

respublikiniuose projektuose, 1-2 kartus per metus 

pasidalina patirtimi Mokykloje, rajone. 

 



2 uždavinys. Integruoti sveikatą stiprinančias veiklas į kasdieninį mokyklos gyvenimą. 

 

Į ugdymo turinį integruoti 

sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikata- pati 

didžiausia vertybė“   

Mokytojų metodinė 

grupė 

BL, ŽI Programa integruojama į ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

 

 

Atlikti bendruomenės 

apklausą dėl sveikatos 

stiprinimo veiklų poreikio 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Parengtas klausimynas ir atliktas tyrimas. Rezultatai ir 

analizė aptarti grupių tėvų susirinkimuose, mokytojų 

taryboje. Siūlymai įtraukti į renginių planą. 

 

Dalyvauti sveikatą 

stiprinančiuose ir 

gamtosauginiuose 

projektuose 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

BL, ŽI, PL Pateikta dvi paraiškos respublikiniams/ rajoniniams 

sveikatos stiprinimo ar gamtosauginiams projektams.  

Kiekvienas mokytojas įtraukęs ugdytinius į bent vieną 

respublikinį, rajoninį projektą per mokslo metus. 

 

Organizuoti tvaraus ugdymo 

projektines veiklas „Gyvūnai 

šalia mūsų“, skirtas gyvūnų 

gerovės metams paminėti 

Mokytojų taryba,  

Tėvų komitetai 

ŽI Dalyvauta inkilų kėlimo akcijoje, 40-ie paukščių dienai 

paminėti. 

Surengta šeimų augintinių nuotraukų paroda visuotinei 

šuns dienai paminėti. 

Surengta akcija „Ištiesk gerumo ranką“, surinkta dovanų 

Utenos gyvūnų globos namų augintiniams. 

„Menų kambarėlio“ suorganizuota piešinių paroda apie 

svajonių augintinį. 

Kiekvienoje grupėje įgyvendinta bent viena veikla tema - 

„Gyvūnai šalia mūsų“. 

Atnaujintas „Vabzdžių viešbutis“. 

 

Aktyvinti vaikų  fizinę 

sveikatą, dalyvaujant 

sveikatos renginiuose, 

konkursuose, akcijose, 

projektinėse veiklose 

Mokytojų metodinė 

grupė, 

direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

BL Suorganizuotos ne mažiau kaip po dvi fizinio aktyvumo  

veiklos grupėse, 80 proc. vaikų aktyviai dalyvauja 

sveikatos stiprinimo veiklose. 

Įvykę tradiciniai Mokyklos renginiai: „Aš galiu“, visuotinė 

mankšta, futboliuko varžybos, Judumo savaitė, diena be 

automobilio, „Judėk sveikai“, ankstyvojo amžiaus vaikų 

fizinio aktyvumo projektas. 

Įvykęs trijų socialinių partnerių bendras sportinis festivalis. 

Veiklose dalyvauja 30 proc. tėvų. 

 

Organizuoti krepšinio dienų Mokytojų taryba ŽI Surengta paroda krepšinio simbolikos ir atributikos  



savaitę Lietuvos krepšinio 

šimtmečiui pažymėti 

 

tematika. 

Suorganizuotos priešmokyklinių grupių krepšinio 

varžybos, bendradarbiaujant su Utenos daugiafunkcinio 

sporto centro krepšinio treneriais. 

Suburta mokyklos bendruomenė žaibiškam sambūriui  

(„flashmob“ui)  pagal pasirinktą dainą. 

Parengti lankstinuką 

bendruomenei emocinės 

sveikatos stiprinimo tema  

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė 

ŽI Parengtas lankstinukas sveikatos stiprinimo tema, 

viešinamas grupėse. 

 

Formuoti teikiamą emocinį 

psichologinį mikroklimatą  

Vaiko gerovės komisija ŽI Atliktas mikroklimato tyrimas, 75 proc. bendruomenės 

teigia, kad mokykloje jaučiasi saugiai. 

Sukurtos ir veikia keturios kūrybinės grupės projektų 

inicijavimui, inicijuoti ir įgyvendinti du projektai. 

Komandos formavimui, darbuotojams suorganizuota viena 

išvyka. 

 

Stiprinti vaikų socialinius ir 

emocinius įgūdžius.  

Mokytojos, dirbančios 

pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas, 

Socialinė pedagogė 

ŽI Įgyvendintos „Smurto ir patyčių prevencijos ir 

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

priemonės. 

100% priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvaus 

prevencinėje socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programoje „Zipio draugai“. 

Viena ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė dalyvaus 

socialinių-emocinių ikimokyklinio amžiaus vaikų  įgūdžių 

lavinimo programoje Kimochis. 

Atliktas vaikų priekabiavimo tarpusavyje priešmokyklinėse 

grupėse tyrimas, atlikta analizė, rezultatai aptarti Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje.  

 

 

3 uždavinys.  Atnaujinti vidaus edukacines erdves, modifikuoti lauko erdves, orientuotas į vaikų poreikius. 

 

Atnaujinti  lauko erdvę 

judriems žaidimams, 

renginiams 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai, 

ūkvedys 

BL, ML, ŽI Įrengta universali aikštelė judriems žaidimams, renginiams, 

aprūpinta priemonėmis. 

Įsigyta priemonių ir inventoriaus, skirto visapusiškos 

sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui. 

 



Įrengti fiziniam aktyvumui 

skirtą vidaus erdvę 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui,  

ūkvedys, mokytojai 

BL, ML, ŽI Įrengta fiziniam aktyvumui skirta erdvė. 

Atnaujintas sporto inventorius.  

 

 

Įrengti  STEAM tyrinėjimų 

vidaus ir lauko erdvę   

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

BL, ML, ŽI Įrengta ir veikianti STEAM tyrinėjimų vidaus erdvė - 

priemonių kambarėlis. Įsigyta priemonių. Įrengtos 

papildomos lauko erdvės, skirtos technologiniams, 

inžineriniams, kūrybiniams tyrimams bei fiziniam 

aktyvumui skatinti. 

 

Įsigyti priemonių 

visapusiškam sveikatos 

stiprinimui ir sveikatos 

ugdymui 

Direktorius, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

BL, ML, ŽI Apsirūpinta metodine medžiaga, organizuoti mokymai 

darbui su priemonėmis. 

 

Atlikti bendruomenės 

apklausą dėl mokyklos 

aplinkos saugumo sveikatos 

stiprinimo tikslams 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos 

grupė, tėvų komitetai 

ŽI Parengtas klausimynas ir atliktas tyrimas. Rezultatai ir 

analizė aptarti grupių tėvų susirinkimuose.  Siūlymai 

įtraukti į renginių planą. 

 

Suorganizuoti šeimų sporto 

šventę Vaikų gynimo dienai 

Sveikatos stiprinimo 

organizavimo grupė, 

mokytojai 

ŽI Įvykusi vaikų kartu su tėvais sporto šventė, išbandytos 

įvairiausios rungtis, dalyvauta  edukaciniuose 

užsiėmimuose. 

 

 

III SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai 

 
Asignavimai 2022 metams (tūkst. Eur) Iš jų: darbo užmokesčiui (tūkst. Eur) 

Iš viso asignavimų 862,8 756,7 

Valstybės biudžeto lėšos 362,9 349,4 

Savivaldybių biudžeto lėšos 427,2 385,6 

Biudžetinių įstaigų pajamos 72,7 21,7 

 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

2022 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), 

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“ 

Mokyklos tarybos 2022 m. sausio 17 d. 

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-1) 

 

  

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

