
       PATVIRTINTA 

       Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

       direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d.  

       įsakymu Nr. V- 34 

 

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 2019-2021 M. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

1. Uždavinys – gerinti ugdymo(si) kokybę, tobulinant sveikatos stiprinimo procesus. 

Priemonė Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendinta  

(data) 

1.1. Sveikatos 

stiprinimo 

programos 

„Sveikata – pati 

didžiausia 

vertybė“ 2019-

2022 m. 

patvirtinimas ir 

vykdymas. 

Pratęstas sveikatą stiprinančios 

mokyklos veiklos pažymėjimas 

penkeriems metams. 

Pažymėjimas išduotas 2019 m. balandžio 30 

d. 

ŽI  2019-04-30 

Patvirtinta 2019-2023 m.  

Sveikatos stiprinimo programa 

„Sveikata pati didžiausia vertybė 

“. 

Programa patvirtinta Utenos vaikų lopšelio-

darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2019 m. 

sausio 11 d. įsakymu Nr. V-8. 

ŽI 2019-01-11 

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. 

ML, B, ŽI 2019-2021 m. 

1.2. Vaikų 

ugdymosi 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

visose amžiaus 

grupėse 

tobulinimas. 

 

Vertinimas integruojamas į 

ugdymo procesą. Vertinimo metu 

gautą informaciją naudoja 

ugdymui tobulinti, planuoti, 

koreguoti.  

Užpildyti 100 proc. vaikų pasiekimų aplankai. 

Trijose ikimokyklinio ugdymo grupėse 

įdiegtas ir naudojamas įrankis „Voratinklis“,  

virtualios aplinkos naudojimo sėkmės aptartos 

mokytojų  tarybos posėdyje  

ŽI 

 

 

 

 2019-2021 m. 

 

 

Vaikų pasiekimų rezultatai 

analizuojami mokytojų metodinėje 

grupėje du kartus per metus. 

Kasmet vaikų pasiekimų rezultatai aptarti 

mokytojų metodinės grupės posėdžiuose. 

ŽI 

Du kartus per metus (rudenį ir 

pavasarį) su vertinimo rezultatais 

individualiai supažindinami tėvai. 

 

Visi tėvai supažindinti su vaiko daroma 

asmenine pažanga individualių pokalbių metu. 

60 proc. tėvų atliko savo vaiko pažangos 

vertinimą rašytine forma. 

ŽI 



1.3. Vaikų fizinės 

veiklos 

aktyvinimas, 

dalyvaujant 

sveikatos 

renginiuose, 

konkursuose, 

akcijose, 

projektinėje 

veikloje. 

Atliktas šeimų tyrimas  

„Fizinis aktyvumas šeimoje“, 

rezultatai ir analizė aptarti grupių 

tėvų susirinkimuose. 

 

Apklausta daugiau nei 50 proc. šeimų, 

rezultatai aptarti sveikatos stiprinimo 

organizavimo veiklos grupėje ir atlikta 

analizė, aptarta tėvų įtraukimo į fizinio 

aktyvumo renginius strategija. 

ŽI  2019-2021  m. 

 

Kasmet suorganizuotos ne mažiau 

kaip trys  papildomos fizinio 

aktyvumo veiklos.  

 

 

 

Kasmet vyko pavasario sportinės žaidynės; 

suorganizuota akcija „Visuotinė mankšta“, 

ankstyvojo amžiaus vaikų sveikatinimo šventė 

„Greitesni už vėją“; paminėta judėjimo 

sveikatos labui diena, diena be automobilio. 

Dėl karantino ir įstaigos pastatų renovacijos 

fizinio aktyvumo veiklos vyko grupėse arba 

nuotoliniu būdu. 

2021 m. vyko 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“. 

 ŽI 

 

 

 

 

 

 

Veikia   ne mažiau kaip trys fizinį 

aktyvumą skatinantys 

neformaliojo švietimo būreliai. 

 

Futboliukas, krepšinis, karate neformaliojo 

švietimo būreliai veikė iki 2019 m. gegužės 

31 d. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. 

gruodžio 31 d. dėl pastato modernizavimo 

darbų bei karantino ir ekstremalios situacijos 

šalyje šie būreliai neveikė. 

ŽI, R 

 

 

 

 

 

 

 

80 proc. vaikų aktyviai dalyvauja 

sveikatos renginiuose. 

Tęsiami tradiciniai Mokyklos 

renginiai: visuotinė mankšta, 

futboliuko varžybos, Judumo 

savaitė, diena be automobilio, 

„Judėk sveikai“, ankstyvojo 

Kasmet visi ugdytiniai dalyvavo 

organizuojamose tradiciniuose sveikatos 

renginiuose. Vyko pavasario sportinės 

žaidynės; suorganizuota akcija „Visuotinė 

mankšta“, ankstyvojo amžiaus vaikų 

sveikatinimo šventė „Greitesni už vėją“; 

paminėta judėjimo sveikatos labui diena, 

ŽI  



amžiaus vaikų fizinio aktyvumo 

projektas. 

 

diena be automobilio. Dėl karantino, 

ekstremalios situacijos šalyje ir įstaigos 

pastatų renovacijos nuo 2020 m. fizinio 

aktyvumo veiklos vyko grupėse arba 

nuotoliniu būdu. 

1.4. Vaikų 

socialinių, 

emocinių, 

pažinimo 

galimybių 

panaudojimas, 

pasirenkant 

netradicines 

aplinkas, 

Mokyklos lauko 

teritoriją, 

pritaikant naujus 

darbo metodus ir 

būdus. 

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.  

Suorganizuotos ekskursijos: „Pelėdžiukų“ ir 

„Lašiukų“ grupės- Krašuonos ir Dauniškio 

parkai, Krašuonos progimnazija, Vyturių 

progimnazija, l/d „Saulutė“, A. ir M. Miškinių 

biblioteka, Utenos kraštotyros muziejus, 

Utenos dailės mokykla, Utenos kultūros 

centras, Utenos priešgaisrinė gelbėjimo 

tarnyba, Utenos atliekų tvarkymo centras; 

„Boružiukų“ grupė-  GL Gym sporto klubas,  

miesto parkai, prekybos centras „Aušra“, 

Utenos dailės mokykla, l/d „Gandrelis“, 

Luminor bankas, kepyklėlė, žaidimų erdvė 

FUN; „Spindulėlių“ grupė- Krašuonos 

progimnazijos stadionas, Utenos 

daugiafunkcis centras, miesto parkai, veiklų 

kurių metu buvo vykdomos fizinio aktyvumo 

veiklos, naudojant fizinio aktyvumo 

priemones. Mokyklos teritorijoje vykdomos 

veiklos su fizinio aktyvumo priemonėmis.  

Ekstremalios situacijos ir karantino šalyje 

laikotarpiu edukacinės veiklos vyko 

nuotoliniu būdu. 

ML, PL, 

ŽI 

 

 

400,00 Eur 2019 m. 

400,00 Eur 2020 m. 

100,00 Eur 2021 m. 

Tradiciniais tapę renginiai „Vaikai 

yra laimingi, galėdami pasinerti į 

gamtos pasaulį“, „Aš galiu“, 

„Polka tinka kiekvienam“, 

„Sveikata-pati didžiausia vertybė“  

užtikrins refleksyvų ugdymą. 

Įvyko tradiciniai renginiai „Vaikai yra 

laimingi...“, „Aš galiu“, įgyvendintas 

projektas „Sveikata - pati didžiausia vertybė“. 

Ekstremalios situacijos ir karantino šalyje 

laikotarpiu renginiai buvo vykdomi grupėse 

arba nuotoliniu būdu. 



Naujų darbo metodų ir būdų 

taikymo aptarimas mokytojų 

tarybos posėdyje ir pristatymas 

rajono pedagogams 1 kartą per 

metus. 

Sveikatinimo projekto „Sveikata visus metus“ 

įgyvendinimo pristatymas respublikinėje 

konferencijoje 2019 m. gruodžio 12 d.  

Gerosios patirties sklaidos renginys rajono 

pedagogams „Meninės kompetencijos 

ugdymas, naudojant muzikinius fizinio 

aktyvumo žaidimus“, patirtimi dalijosi 

meninio ugdymo mokytojos, dirbančios pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas. Įdiegtas įrankis „Voratinklis“  

ikimokyklinio ugdymo „Aitvarų“ grupėje,  

virtualios aplinkos naudojimo galimybės 

aptartos mokytojų  tarybos posėdyje. 

Ikimokyklinio ugdymo „Spindulėlių“ grupėje 

išbandyta ir taikoma universalaus dizaino 

strategija, sėkmė aptarta mokytojų tarybos 

posėdyje. 

Mokyklos komanda „Sveikatos Šaltinėlis“ 

įgyvendino keturis projekto iššūkius, 

pritaikydami patirtines STEAM veiklas. Apie 

jų įgyvendinimą skelbiama mokyklos 

interneto svetainėje  

https://www.saltinelis.utena.lm.lt/index.php/lt-

lt/projektine-veikla/sveikata-visus-metus 

1.5. Tikslingas 

pedagogų 

bendrųjų, 

didaktinių ir 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Kiekvienas pedagogas dalyvauja 

1-3 dalykiniuose seminaruose  per 

metus.  

 

Įgyvendintas kvalifikacijos tobulinimo planas. 

Visi pedagogai dalyvavo ne mažiau kaip 

viename seminare ar mokymuose: „Vaikų 

fizinės sveikatos stiprinimo būdai, vaikų 

grūdinimo elementai“; „Olimpinių vertybių 

ugdymo programos mokymai“; „Pailsėk ir 

tobulėk -–vasaros asmeninio tobulėjimo 

nuotolinė programa“; „Draugiškoji socialinio 

emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“ 

ikimokyklinukams ir pradinukams“;  

ML, RL 778 Eur 

795 Eur 

648 Eur 

2019 m. 

2020 m. 

2021 m. 



„Universalus dizainas ugdymui. Įsitraukimai“; 

„Gamtamokslinio ugdymo turinio kūrimas 

ikimokykliniame ugdyme“;  „Inovatyvių 

aplinkų kūrimas ikimokykliniame ugdyme“; 

„STEM ir ugdymo ikimokykliniame amžiuje 

aktualijos ir galimybės“. devyni pedagogai 

tobulino kvalifikaciją Specialiosios 

pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

mokymuose“; šeši pedagogai – „Dramblys.lt –

emocinio intelekto ir socialinių kompetencijų 

ugdymas, naudojant Limbinio mokymo(si) 

metodiką“. Kiti išklausyti seminarai: 

„Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir 

kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“; 

„Medijų edukacija mokykloje: naujos 

saviraiškos ir tarpusavio bendravimo formos“;  

nuotolinių mokymų programa „Vaikai ir 

pasaulis“; idėjų mugė „Darželis, į kurį nori 

kiekvienas vaikas. Aš suradau, o Tu?“; 

„Vaikų ugdymas per sportą ir olimpinį 

švietimą“; „Emocinio intelekto ugdymas, 

integruojant Kimochis programą“; Inovacijos 

vaikų darželyje „Žaismė ir atradimai“; 

nuotolinė konferencija „Inovacijos vaikų 

darželyje – Patirčių erdvės“; 

„Priešmokyklinio ugdymo aktualijos ir 

inovacijos“; 

Suorganizuota edukacinė kelionė-

seminaras. 

Organizuota edukacinė išvyka į Utenos miesto 

edukacines erdves. 

Išvada apie pasiektą tikslą: tikslas pasiektas. 

 

2 uždavinys – Telkti mokytojus, tėvus, socialinius partnerius vaikų sveikatos stiprinimo veikloms. 

Priemonė Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansinia

Panaudoti 

finansiniai 

Įgyvendinta  

(data) 



i ištekliai ištekliai 

2.1. Tėvų 

nuomonės tyrimas 

sveikatos ugdymo 

turinio ir taikomų 

metodų klausimais 

Parengti klausimynai ir atliktos 

anketinės apklausos apie  sveikatos 

stiprinimo organizavimo veiklų 

poreikį, psichosocialinę aplinką, fizinę 

aplinką, sveikatos ugdymą. Gauti 

duomenys apibendrinti, aptarti 

mokyklos savivaldos institucijose,  

konstruktyvūs pasiūlymai įtraukti į 

Mokyklos metinius veiklos planus. 

Parengti trys klausimynai: 5-6 metų 

vaikams, pedagogams, tėvams, į kuriuos 

įtraukti klausimai apie sveikatos 

stiprinimo organizavimo veiklų poreikį, 

pasiūlymai įtraukti į Mokyklos metinį 

planą. 

 ŽI 

 

  

 

 

 

 

 

 2019-2021  m. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Veiksmingų, 

patrauklių metodų 

ir būdų paieška, 

siekiant aktyvinti 

tėvų dalyvavimą 

ugdymo procese, 

projektuose, 

renginiuose  ir kt. 

Kiekvienais metais  40 proc. tėvų 

aktyviai dalyvauja projektinėse 

veiklose, renginiuose, įsitraukia į 

ugdymo procesą. 

 

Akcijose ir renginiuose -„Pavasario 

sportinės žaidynės“,  „Greitesni už 

vėją“, „Aš galiu“, visuotinė mankšta, 

judumo savaitė - dalyvavo 40 proc. 

tėvų, 90 proc. vaikų,  60 proc. 

pedagogų. 

Vieną kartą per metus mokytojų 

metodinės grupės posėdžiuose 

pasidalinta gerąja patirtimi apie kartu 

įgyvendintas veiklas. 

Metodinės grupės posėdyje pasidalinta 

gerąja patirtimi apie grupių vykdytas 

veiklas kartu su tėvais., tai pat apie 

veiklas kartu su tėvais nuotoliniu būdu. 

2.3. Psichologinių 

ir prevencinių 

paskaitų, praktinių 

sveikatos ugdymo 

ir sveikatos 

stiprinimo 

seminarų 

organizavimas 

bendruomenei. 

Suorganizuotos 2 paskaitos 

bendruomenei sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo klausimais. 

 

30 proc. tėvų ir 70 proc. pedagogų 

dalyvavo paskaitose „Vaikų grūdinimo 

elementai ir plokščiapėdystės 

prevencija“, „Vaikų fizinės sveikatos 

stiprinimo būdai“, „Priešmokyklinuko 

pasirengimas mokyklai“; išleistas 

lankstinukas  „Grūdinimas ir jo svarba“, 

kurį parengė Utenos rajono visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Aušra 

Bešienė. 2020 m. Sveikatos stiprinimo 

grupė bendruomenei rekomendavo 

nuotolines paskaitas. „Kaip išgyventi 

tėvams?“; „Apie vaikų  pyktį“; „Streso 

įveikimas: šiandien ir kasdien“. 

ŽI, ML, 

BL 
 2019-2021  m.  



2.4. 

Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

veiklos 

tobulinimas, naujų 

socialinių partnerių 

sveikatos 

stiprinimo 

veikloms 

organizuoti 

paieška. 

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. 

Tęsėme bendradarbiavimą su visais 

socialiniais partneriais, užmezgėme 

ryšius su sporto medicinos ir 

sveikatinimo centru Helona, Utenos 

girininkija, Utenos ikimokyklinėmis 

įstaigomis „Saulutė“, „Gandrelis“, 

mokykla-darželiu „Eglutė“. 

ŽI  2019-2021 m.  

 

 

2.5. Informacijos 

apie mokyklos 

veiklą, susijusią su 

sveikatos 

stiprinimu, 

mokyklos 

bendruomenei 

teikimas. 

Informacija kas mėnesį atnaujinama 

grupių stenduose, Mokyklos interneto 

svetainėje www.saltinelis.utena.lm.lt.  

 

Informacija grupių stenduose ir 

mokyklos interneto svetainėje 

atnaujinama kas mėnesį.  

ŽI  2019-2021 m. 

Išvada apie pasiektą tikslą: tikslas pasiektas. 

 

3 uždavinys – kurti saugias, funkcionalias, vaiko ugdymą skatinančias aplinkas. 

Priemonė Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansinia

i ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Įgyvendinta  

(data) 

3.1. Inovatyvių 

edukacinių erdvių, 

skatinančių vaikus 

eksperimentuoti, 

kurti, atnaujinimas 

ir kūrimas. 

Atlikta pastato renovacija, atnaujintos 

keturių grupių erdvės, sukurta 

patraukli ugdymo(si) aplinka. 

2019 m. atliekamas šiaurinio korpuso 

modernizavimas. 

2020 m. atliekama  pietinio korpuso 

renovacija. 

2021 m.  kiekvienoje grupėje  pradėtos 

rengti aplinkos ir erdvės 

ŽI, B, ML, 

PL 

 

 

 

 

 

 

 

2300,00 Eur 

 

 

 

 

2021 m. 

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


eksperimentuoti, kurti, 

Mokytojų tarybos posėdyje priimti 

susitarimai dėl inovatyvių edukacinių 

erdvių  kūrimo, jų panaudojimo 

ugdymo procesui įgyvendinti, 

sveikatai stiprinti. 

Veikiančios teatro, menų, tyrinėjimų 

erdvės. 

Teatro, menų, tyrinėjimo erdvės neveikė 

dėl pastato modernizavimo darbų, 

susitarimų priėmimas atidėtas iki 

įstaigos  renovacijos pabaigos. 

Įrengtos papildomos lauko erdvės, 

skirtos fiziniam aktyvumui skatinti. 

2019 m. įrengtos papildomos lauko 

erdvės, skirtos fiziniam aktyvumui 

skatinti. 

Nuo 2020 m. papildomų  lauko erdvių, 

skirtų  fiziniam aktyvumui skatinti 

įrengimas atidėtas iki įstaigos 

renovacijos ir aplinkos tvarkymo darbų 

pabaigos. 

 BL 

 

671,3 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

2019 m. 

3.2. Lauko ir 

vidaus edukacinių 

aplinkų 

papildymas 

Įsigyta priemonių, skirtų visapusiškos 

sveikatos stiprinimui ir sveikatos 

ugdymui. Organizuoti mokymai 

darbui su šiuolaikiškomis 

Įsigyta priemonių sveikatos stiprinimui: 

balansavimo ir sensorikos priemonės – 

tuneliukas, supamasis tiltukas, arkos 

formos kopėčios, judesio korekcijos. 

 PL 1500,00 Eur 2019 m. 

 

1280, 00 Eur 2020 m. 



šiuolaikiškomis, 

saugiomis ir 

estetiškomis 

visapusiškai 

sveikatai stiprinti 

skirtomis 

priemonėmis ir 

inventoriumi. 

priemonėmis. 

 

priemonės; gimnastikos priemonės – 

gimnastikos lankai, šokinėjimo virvutės; 

sportinių žaidimų priemonės – traukimo 

virvė, kamuoliai; judriųjų žaidimų 

priemonės – skraiduoliai, „bingo 

bango“ komplektai, kamuoliai. 

geometrinių formų kūrimo rinkinys; 

pipečių rinkinys eksperimentams; 

smėlio laikrodis, medinis laikrodis, 

figūrėlės rūšiavimui – naminiai 

gyvūnai, minkštos kaladėlės; tyrinėjimų 

dėžutė, sensoriniai indai,  šiaudelių 

architektūra,  veriami kaištukai,  

medinės varstomos figūrėlės, 

daugiakampių mozaika, daržovių  

rinkinys, mediniai pjaustomi vaisiai,  

sunkvežimis su gyvūnais,  žaislas 

Ferma,  virtuvėlė „Amelija“, 

manipuliacinė lenta „Ūkis“, rinkinys 

„Statybų aikštelė“, meistro įrankių 

stalas. 

2700,00 Eur 2021 m. 

Žaidimų aikštelės, žaidimų, poilsio ir 

kitos patalpos, baldai, žaislai, 

priemonės atitinka higienos normų 

reikalavimus ir sveikatos saugos 

reikalavimus. 

Įsigytos priemonės, žaislai atitinka 

higienos normų ir sveikatos saugos 

reikalavimus. 



3.3. Teigiamo 

emocinio, 

psichologinio 

mikroklimato 

kūrimas 

bendruomenėje. 

Kasmet įgyvendinti Vaiko gerovės 

komisijos, Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimo grupių planai, 

smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių planas. 

Kasmet atliktas mikroklimato tyrimas, 

kuriame dalyvauja priešmokyklinio 

amžiaus ugdytiniai, darbuotojai, tėvai.  

Specialiąją pagalbą gauna 90 proc. 

SUP vaikų.  

Įgyvendinti Vaiko gerovės komisijos, 

sveikatos stiprinimo organizavimo 

grupės, smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos priemonių planai. 

Įgyvendinimo ataskaitos aptartos grupių 

posėdžiuose. 

2021 m. įvykdyta darbuotojų apklausa 

dėl mobingo, 

88 proc. SUP vaikų gauna specialiąją 

pagalbą. 

ŽI 

ML 
 2019-2021 m. 

Įgyvendinta tarptautinė  prevencinė 

socialinių įgūdžių programa „Zipio 

draugai“. 

 

Kasmet atliktas vaikų  priekabiavimo 

tarpusavyje priešmokyklinėse grupėse 

tyrimas, atlikta analizė, rezultatai 

aptarti  Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje. 

Kasmet 100 proc. priešmokyklinio 

amžiaus vaikų dalyvauja prevencinėje 

socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

„Zipio draugai“ 

Kasmet atliktas vaikų priekabiavimo 

tyrimas, rezultatai aptarti VGK 

posėdyje. 

Socialinė pedagogė vykdo Kimothis 

programą. Nuo 2021 m. Kimothis 

programa vykdoma „Aitvarų“ grupėje. 

Organizuotos socialinės akcijos „Be 

patyčių“, „Užsikrėsk gerumu“, „Būk 

matomas“, akcijos „Pagirk mane, būsiu 

laimingas“. 

BL 400  Eur 

3.4. Korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimas. 

Mokyklos savivaldoje dalyvauja visų 

bendruomenės grupių atstovai,  

administravimo ir viešosios paslaugos 

teikiamos skaidriai, atvirai, laikomasi 

teisinių ir antikorupcinių principų, 

viešinamos mokyklos interneto 

svetainėje. 

Mokyklos savivaldoje šeši tėvų atstovai, 

šeši pedagogai, informacija skelbiama 

įstaigos interneto svetainėje. 

ŽI 

 
 2019-2021  m. 

 

Suorganizuota akcija vaikams „Tikroji 

draugystė“. 

Suorganizuota akcija, kurios metu vyko 

pokalbiai ir piešinių 

konkursai  korupcijos prevencijos tema.  



2020 m. darbuotojams suorganizuota 

paskaita antikorupcijos tema. 

Išvada apie pasiektą tikslą: tikslas pasiektas iš dalies (dėl įstaigos modernizavimo ir renovacijos, aplinkos tvarkymo darbų). 

___________________ 


