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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2021 M. VEIKLOS PLANO ATASKAITA 

 

Tikslas – siekti vaiko asmeninės pažangos sveikatą tausojančioje aplinkoje, tobulinant sveikatos stiprinimo procesus. 

1 uždavinys. Gerinti ugdymosi kokybę, stiprinant fizinę ir psichinę sveikatą. 

Priemonės pavadinimas 

Vertinimo kriterijai, mato vienetai ir reikšmės Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavi

mai (Eur) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

Atnaujinti ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Atnaujinta ir patvirtinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Parengtas atnaujintos ikimokyklinio 

ugdymo programos projektas, pateiktas 

bendruomenei susipažinti. Projektui 

pritarta Mokytojų tarybos posėdyje. 

Direktorė, 

Mokytojų 

taryba 

  

Į ugdymo(si) turinį 

integruoti programą 

„Sveikata- pati didžiausia 

vertybė“. 

Programa kasmet integruojama 

į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

Į ugdymo(si) turinį integruota programa 

„Sveikata- pati didžiausia vertybė“, 

įgyvendintas sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo grupės planas.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  

Analizuoti vaikų ugdymosi 

pasiekimų vertinimą visose 

amžiaus grupėse. 

Vaikų pasiekimų rezultatai 

aptarti mokytojų metodinėje 

grupėje du kartus per metus. 

Du kartus per metus (rudenį ir 

pavasarį) su vertinimo 

rezultatais individualiai 

supažindinami tėvai. 

Užpildyti 100 proc. vaikų pasiekimų 

aplankai.  

Visi tėvai supažindinti su vaiko daroma 

asmenine pažanga individualių pokalbių 

metu. 60 proc. tėvų atliko savo vaiko 

pažangos vertinimą rašytine forma. 

Vaikų pasiekimų rezultatai aptarti 

mokytojų  metodinės grupės posėdyje. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojų 

metodinė 

grupė 

  

Taikyti virtualią aplinką 

vaikų ugdymosi pasiekimų 

vertinimui ir stebėjimui. 

Naudojamas virtualus vaikų 

pasiekimų stebėjimo, duomenų 

fiksavimo bei jų analizavimo 

įrankis „Voratinklis“ vienoje 

Trijose ikimokyklinio ugdymo grupėse 

įdiegtas ir naudojamas įrankis 

„Voratinklis“,  virtualios aplinkos 

naudojimo sėkmės aptartos mokytojų  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  



ikimokyklinio ugdymo 

grupėje. Virtualios aplinkos 

naudojimo sėkmė  aptarta  

mokytojų tarybos posėdyje. 

tarybos posėdyje. 

 

Taikyti įvairias ugdymo 

strategijas  skirtingų 

ugdymosi poreikių vaikų 

ugdyme 

Naudojama  Universalaus 

dizaino ugdymo strategija  

vienoje  ikimokyklinio 

ugdymo grupėje. 

Tęsiamas programavimo 

pradmenų ugdymas, 

panaudojant edukacines bitutes 

- robotus  dviejose 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse.  

Kiekvienoje grupėje veikianti 

aplinka technologiniams, 

inžineriniams, kūrybiniams 

tyrimams (STEAM). 

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ 

grupėje naudojama/pritaikyta 

universalaus dizaino ugdymo strategija. 

Dviejose priešmokyklinio ugdymo 

grupėse vykdomas programavimo 

pradmenų mokymas, panaudojant 

bitutes-robotus, dviejose ikimokyklinio 

ugdymo grupėse vaikai supažindinami 

su programavimu bitučių-robotų 

pagalba. Ikimokyklinio ugdymo  grupės 

įsitraukė į patirtines STEAM veiklas. 

Direktorė   

Aktyvinti vaikų  fizinę 

sveikatą, dalyvaujant 

sveikatos renginiuose, 

konkursuose, akcijose, 

projektinėse veiklose 

Suorganizuotos ne mažiau kaip 

po dvi fizinio aktyvumo  

veiklos grupėse, 80 proc. vaikų 

aktyviai dalyvauja sveikatos 

stiprinimo veiklose. 

Esant palankiai šalies 

situacijai, įvykę tradiciniai 

Mokyklos renginiai: „Aš 

galiu“, visuotinė mankšta, 

futboliuko varžybos, Judumo 

savaitė, diena be automobilio, 

„Judėk sveikai“, ankstyvojo 

amžiaus vaikų fizinio 

aktyvumo projektas. 

Fizinė vaikų sveikata aktyvinama 

dalyvaujant sveikatos renginiuose, 

konkursuose, akcijose, projektinėse 

veiklose: ilgalaikis priešmokyklinio 

amžiaus grupių projekto „Futboliukas“, 

ankstyvojo amžiaus vaikų sporto 

savaitė, Europos judumo savaitė, 

projektas „Fizinis aktyvumas – sveikai 

gyvensenai“, Ilgalaikis projektas 

„Sveikatos gyvensenos skatinimas 

regioniniu lygiu“, respublikinis fizinio 

aktyvumo projektas „Šaltuko išdaigos“. 

Mokytojų 

metodinė 

grupė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

100 Eur  

Stiprinti vaikų socialinius ir 

emocinius įgūdžius. 

Įgyvendintos „Smurto ir 

patyčių prevencijos ir 

100 proc. priešmokyklinio amžiaus 

vaikų dalyvavo socialinių  įgūdžių 

Mokytojos, 

dirbančios 

100,00 

Eur 

 



intervencijos priemonių plano 

2020-2022 m.“ 2021 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. 

ugdymo prevencinėje programoje 

„Zipio draugai“.  

Socialinė pedagogė vykdo Kimotchis 

programą. Kimotchis programa 

vykdoma ikimokyklinio ugdymo 

„Aitvarų“ grupėje. 

Organizuota socialinė akcija  „Būk 

matomas“. 

pagal 

priešmokykli

nio ugdymo 

programas, 

socialinė 

pedagogė 

Taikyti aktyviuosius 

ugdymo metodus vaikų  

socialinių, emocinių, 

pažinimo kompetencijų 

ugdymui. 

Suorganizuotos ne mažiau kaip 

po dvi veiklas grupėse, 

mokyklos lauko teritorijoje ar 

netradicinėse aplinkose, 80 

proc. vaikų aktyviai dalyvauja 

sveikatos stiprinimo veiklose. 

Esant palankiai šalies 

situacijai, įvykę tradiciniai 

renginiai „Vaikai yra laimingi, 

galėdami pasinerti į gamtos 

pasaulį“, „Aš galiu“. 

Taikyta aktyvieji ugdymo metodai vaikų  

socialinių, emocinių, pažinimo 

kompetencijų ugdymui: veiklos 

netradicinėse erdvėse- dvi 

priešmokyklinio ugdymo ir trys 

ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo 

edukacinėse veiklose už grupės ribų: A. 

ir M. Miškinių bibliotekoje,  Utenos 

kraštotyros muziejuje, Dauniškio parke, 

Vyžuonos parke, Utenos kultūros centre, 

miesto sode, Utenos gyvūnų globos 

namuose, Anykščių labirintų parke, 

Panevėžio lėlių vežimo teatre. Viena 

ikimokyklinio ugdymo grupė dalyvavo 

eTwinning projekte „Giedokim kaip 

gieda karaliai“, suorganizuotos du 

emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimo 

renginiai „Judumo savaitė“, „Moliūgų 

paradas“ . 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

  

Atlikti vaikų priekabiavimo Kasmet atliktas vaikų Atliktas vaikų priekabiavimo tyrimas, Vaiko   



tarpusavyje 

priešmokyklinėse grupėse 

tyrimą, rezultatai aptarti 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje. 

priekabiavimo tarpusavyje 

priešmokyklinėse grupėse 

tyrimas, atlikta analizė, 

rezultatai aptarti Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje. 

rezultatai aptarti VGK posėdyje. gerovės 

komisija 

 

2 uždavinys. Atnaujinti esamas ir kurti naujas inovatyvias edukacines erdves saugiam ir sveikam vaikų ugdymui. 

Priemonės 

Vertinimo kriterijai (laukiamas rezultatas) Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavi

mai (Eur) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

Atnaujinti grupėse 

inovatyvias edukacines 

erdves, skatinančias vaikus 

eksperimentuoti, kurti. 

Atnaujintos keturių grupių 

erdvės, sukurta patraukli 

ugdymo(si) aplinka.  

Mokytojų tarybos posėdyje 

pasidalinta gerąja patirtimi 

apie inovatyvių erdvių 

panaudojimą ugdymo procesui 

įgyvendinti, sveikatai stiprinti. 

Kiekvienoje grupėje buvo pradėtos 

rengti aplinkos, dėl įstaigos pastato 

renovacijos atidėtas aplinkų kūrimas 

Mokytojų 

metodinė 

grupė 

2300 Eur  

Kurti įstaigos lauko erdves 

vaikų kūrybiškumui ir 

fiziniam aktyvumui skatinti, 

norui eksperimentuoti, 

tyrinėti, pažinti. 

Įrengtos papildomos lauko 

erdvės, skirtos 

technologiniams, 

inžineriniams, kūrybiniams 

tyrimams bei fiziniam 

aktyvumui skatinti. 

Papildomos lauko erdvės neįrengtos. Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 

 Įstaigos 

pastato 

renovacijos 

darbai, 

įstaigos lauko 

aplinkos 

pertvarkymo 

darbai 

Papildyti lauko ir vidaus 

edukacines aplinkas 

šiuolaikiškomis, saugiomis 

visapusiškai sveikatai 

stiprinti skirtomis 

priemonėmis ir 

inventoriumi. 

Įsigyta priemonių ir 

inventoriaus, skirto 

visapusiškos sveikatos 

stiprinimui ir sveikatos 

ugdymui. 

Įsigyta priemonių ir inventoriaus, skirto 

visapusiškos sveikatos stiprinimui ir 

sveikatos ugdymui. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 

2700 Eur  



Atlikti mikroklimato tyrimą, 

kuriame dalyvauja 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniai, darbuotojai, 

tėvai 

Atliktas mikroklimato tyrimas, 

kuriame dalyvaus 90 proc. 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių, 80 proc. darbuotojų, 

50 proc. tėvų.  

 

Atliktas mikroklimato vertinimas kartu 

su veiklos kokybės įsivertinimu, bei 

įvykdyta darbuotojų apklausa dėl 

mobingo. 

Sveikatos 

stiprinimo 

organizavimo 

veiklos grupė 

  

 

3 uždavinys. Tobulinti tarpusavio bendradarbiavimo formas, naudojant inovatyvius bendravimo būdus. 

Priemonės 

Vertinimo kriterijai (laukiamas rezultatas) Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavi

mai (Eur) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė 

Organizuoti nuotolinius 

individualius pokalbius nei 

nuotolinius grupinius 

susitikimus 

Bendruomenė informuojama 

sutartomis priemonėmis 

(socialinių tinklų Messenger ar 

Facebook uždarose grupėse, 

Zoom programėlės pagalba).  

Mokytojų tarybos posėdyje 

pasidalinta sėkmėmis 1 kartą 

per metus. 

Tėvų informavimui kiekviena grupė turi 

uždaras grupes socialiniuose tinkluose.  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas, 

mokytoja 

  

Atlikti tėvų apklausą dėl 

sveikatos stiprinimo veiklų 

poreikio, ugdymo turinio ir 

taikomų metodų įvairovės 

Parengtas klausimynas ir 

atliktas tyrimas. Rezultatai ir 

analizė aptarti grupių tėvų 

susirinkimuose. Siūlymai 

įtraukti į renginių planą. 

Tėvų apklausa vykdyta kartu su veiklos 

kokybės įsivertinimu,  mokytojų  

tarybos pritarimu, siūlymai įtraukti į 

2022 m. veiklos planą. 

Sveikatos 

stiprinimo 

organizavimo 

veiklos grupė 

  

Rengti susitikimą su 

pradinių klasių 

mokytojomis dėl būsimų 

pirmokų adaptacijos 

Išsiaiškinta 80 proc. 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių adaptacija mokykloje, 

pradinių klasių mokytojų 

pastebėjimai apie mokėjimų-

kompetencijų lygį, aptarta su 

mokytojomis, dirbančiomis 

pagal priešmokyklinio ugdymo 

programas. 

Dėl ekstremalios situacijos šalyje 

mokytojos, dirbančios pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą su 

pradinio ugdymo mokytojomis susitiko 

nuotoliniu būdu ir aptarė adaptacijos ir 

kompetencijų lygį. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojos, 

dirbančios 

pagal 

priešmokykli

nio ugdymo 

programas  

  



Vykdyti anoniminę 

bendruomenės apklausą 

apie mokyklos 

mikroklimatą per IQES 

platformą. 

Atlikta anoniminė tėvų 

nuomonės apklausa, atliktas 

įstaigos veiklos įsivertinimas, 

rezultatai panaudoti planavimui. 

Įgyvendinta korupcijos 

prevencijos programa 2021 m. 

Anoniminė bendruomenės apklausa 

įvykdyta 2021 m. lapkričio mėn. 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo 

ataskaita skelbiama įstaigos interneto 

svetainėje. 

Direktorius   

Dalyvauti kitų įstaigų 

organizuojamuose 

seminaruose, mokymuose 

bendruomenės sveikatos 

klausimais 

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. 

Įgyvendintas kvalifikacijos tobulinimo 

planas. Visi pedagogai dalyvavo ne 

mažiau kaip viename nuotoliniame 

seminare ar mokymuose: Inovacijos 

vaikų darželyje „Žaismė ir atradimai“; 

nuotolinė konferencija „Inovacijos 

vaikų darželyje – Patirčių erdvės“; 

„Priešmokyklinio ugdymo aktualijos ir 

inovacijos“; „Kaip bendrauti su vaiku 

sudėtingų situacijų metu?“; Emocijų 

pažinimas ir sublimacija, naudojant 

meno terapijos metodus; Muzikinis 

ugdymas. Idėjos ir patirtys; Vaikų 

fizinis aktyvumas, traumų prevencija ir 

pirmoji pagalba; Dailės terapijos 

metodų taikymo galimybės dirbant su 

vaikais; vaikų elgsenos pažinimas ir 

pasitikėjimo savimi stiprinimas 

prisidedant prie vaikų brandos elementų 

augimo; 

Mokytojų 

metodinės 

grupės 

pirmininkas 

 

684 Eur  

Parengti informacinės 

medžiagos (straipsnį) apie 

sveikatą stiprinančios 

mokyklos patirtį  

Parengtas bent vienas 

lankstinukas apie mokyklos 

patirtį, informacija viešinama 

grupėse. 

Parengtas vienas lankstinukas apie 

sveikatą stiprinančios mokyklos veiklas, 

viešinamas grupėse. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

sveikatos 

stiprinimo 

organizavimo 

veiklos grupė 

  

Atnaujinti informaciją Informacija kas mėnesį Informacija grupių stenduose ir Direktoriaus   



grupių stenduose, 

Mokyklos interneto 

svetainėje 

atnaujinama grupių stenduose, 

Mokyklos interneto svetainėje 

www.saltinelis.utena.lm.lt. 

mokyklos interneto svetainėje 

atnaujinama kas mėnesį. 

pavaduotojas 

ugdymui, 

tėvų 

informavimo 

grupė 

 

_____________________ 

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/

