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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRELIS“ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2019-2021 METAMS ATASKAITA 

 

Tikslai: 

1. Kryptingai organizuoti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso įgyvendinimą, tobulinant socialines ir emocines 

kompetencijas, stiprinant bendruomeniškumą. 

2. Plėtoti edukacines erdves, pasitelkiant dialogą su bendruomene skatinančias strategijas. 

 

Priemonės 

pavadinimas 

Planuota reikšmė Faktinė reikšmė Atsakingi 

vykdytojai 

Asignavimai 

(Eur) 

Vertinimo 

kriterijaus 

neįvykdymo 

priežastys 

1. Tikslo 

1.1. Uždavinys Pastebėti ir atskleisti vaikų gebėjimus, sudaryti sąlygas jų tobulinimui, skatinant fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną. 

 1.1.1. 

Įgyvendinama 

priešmokyklinio 

ugdymo programa 

ir vykdoma bei 

pagal poreikį 

koreguojama 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Po gandrelio 

sparnu“. 

IQES online Lietuva  

tėvų apklausa 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programų 

vertinimui 1 kartą per 

metus.   

2019-11-27 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

MT-5, 

2020-08-30 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

MT-3, 

2021-04-07 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

MT-2. 

IQES online Lietuva apklausos vykdytos 2019, 2020, 

2021 metais. 

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

  

 1.1.2. Ugdymo 

turinio planavimas 

ir vaikų pasiekimų 

vertinimas 

vykdomas 

Ugdymo turinio 

planavimas ir vaikų 

pasiekimų vertinimas 

aptariamas metodinės 

grupės posėdžiuose 2 

Aptarta mokytojų tarybos posėdžiuose: 

2019-08-30 protokolas Nr. MT-3,  

2019-11-27 protokolas Nr. MT-5, 

2020-06-16 protokolas Nr. MT-2,  

2020-12-22 protokolas Nr. MT-5,  

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

  



vadovaujantis 

„Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu“, 

„Ikimokyklinio 

ugdymo 

metodinėmis 

rekomendacijomis“ 

ir „Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąja 

programa“. 

kartus per metus. 1 

kartą per metus 

rekomendacijos 

pateikiamos 

aukštesnės ugdymo 

pakopos 

mokytojams. 

2021-02-25 protokolas Nr. MT-1, 

2021-05-31 protokolas Nr. MT-3. 

Priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos pateiktos  

2019 metais - Vyturių progimnazijos, Aukštakalnio 

pradinės, Krašuonos progimnazijos, Utenos Rapolo 

Šaltenio progimnazijos pirmų klasių mokytojoms. 

2020 ir 2021 metais -Vyturių progimnazijos, 

Aukštakalnio pradinės, Krašuonos progimnazijos, 

pirmų klasių mokytojoms. 

1.1.3. Parengtų 

pritaikytų programų 

veiksmingumas 

SUP turinčių vaikų 

ugdymui(si). 

Pritaikytų programų 

SUP turintiems 

vaikams 

veiksmingumo 

aptarimas VGK 

posėdžiuose 2 kartus 

per metus, 

individualios tėvų 

apklausos anketų 

rezultatai rodo, kad 

ne mažiau nei 30% 

tėvų yra patenkinti 

programos 

tinkamumu. 

2019-08-30 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

MT-3, 

2020-06-16 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

MT-2, 

2021-05-31 mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

MT-3. 

Programų veiksmingumas aptartas 2019 m. 

devyniuose,  

2020 m. šešiuose Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

2021 m. – šešiuose Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. 

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai, 

VGK. 

  

1.1.4. Tobulinti 

ugdymo(si) procesą 

remiantis vaikų 

pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo 

rezultatais. 

2 kartus per metus 

metodinės grupės 

posėdžiuose aptartas 

individualizuotos ir 

diferencijuotos 

ugdymo(si) veiklos 

veiksmingumas. 

Metodinės grupės posėdžiai: 

2019-05-02 Nr. 3, 

2019-09-24 Nr. 4, 

2020-11-03 Nr. 3, 

2021-02-25 Nr. 1, 

2021-04-07 Nr. 3, 

2021-05-31 Nr. 4. 

Metodinės 

grupės 

pirmininkas, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

  

1.1.5. Pastebėti 

vaikų gabumus ir 

Ne mažiau 35 % 3-7 

metų vaikai lankys 

Vyko mokami šokių, karatė, anglų k., Robotikos 

būreliai.  

Mokytojai, 

ŠPV 

  



rekomenduoti 

papildomą 

neformaliąją veiklą. 

papildomas veiklas 

Mokykloje. 

Šokių būrelį lankė: 2019-2022 m. 36 vaikai, 2020-

2021 m. 32 vaikai, 2021-2022 m. 31 vaikas. 

Karatė užsiėmimus 2019 m. lankė 12 vaikų. 

Anglų kalbos užsiėmimus lankė: 

2019-2020 m. – 33 vaikai, 2020-2021 m. – 35 vaikai, 

2021-2022 m. – 32 vaikai. 

Robotikos užsiėmimus 2021 m. lankė 29 vaikai (2 

grupės: 14 ir 15 vaikų), spalio-lapkričio mėnesiais 

vyko nuotoliniu būdu.  

Vyko nemokami užsiėmimai futbolo įvairioms vaikų 

grupėms ir dailės priešmokyklinukams kas savaitę. 

specialistai. 

1.1.6. Tėvams, 

globėjams sudaryti 

galimybes dalyvauti 

grupių ir 

neformaliojo vaikų 

švietimo (toliau – 

NVŠ) veiklose. 

Ne mažiau 40 % tėvų 

(globėjų) dalyvaus 

vaikų grupių ir NVŠ 

veiklose. 

2019 m. vyko 2 išvykos ir 9 edukacinės veiklos, 

kuriose buvo įtraukti arba veiklą organizavo tėvai. 

Daugiau nei 40 % tėvų dalyvavo grupių ir/ arba 

neformaliojo vaikų švietimo veiklose. 

2020-06-10 buvo organizuota tėvų ir darbuotojų talka 

lauko klasės įrengimui ir 1 edukacinė veikla. 

Mokytojai, 

NVŠ veiklų 

vadovai. 

 Veiklos 2020 – 

2021 m. nebuvo 

organizuojamos 

dėl koronaviruso 

Covid-19 

pandemijos ir 

ekstremalios 

situacijos 

Lietuvoje, o jei 

organizuojamos, 

tai į veiklas 

neįleidžiami 

pašaliniai 

asmenys. 

1.1.7. Tobulinti 

SUP turintiems 

vaikams pritaikytos 

programos formą. 

Atnaujinta ir 

patobulinta programa 

bus pristatyta Utenos 

rajono specialiųjų 

pedagogų 

metodiniame 

būrelyje. 

2019-10-24 pristatyta ir aptarta Utenos rajono spec. 

pedagogų logopedų metodinėje grupėje. 

 

ŠPV 

specialistai. 

  

1.1.8. Diegti 

inovacijas SUP 

Multisensorinis 

kambarys papildytas 

Įsigyta vaikštynė, 2 naujos maitinimo kėdutės, 

multisensorinis kambarys perkeltas į SUP vaikų 

Vadovai, 

mokytojai, 

  



turinčių vaikų 

ugdyme. 

įsigytomis, 

sukurtomis 

priemonėmis, 

įsigytos 2-3 

kompensacinės 

priemonės. 

„Ančiukų“ grupės miegamąjį ir papildytas minkštais 

žaislais, įsigytos 5 manipuliacinės lentos, kurios 

pakabintos vakariniame koridoriuje. 

ŠPV 

specialistai. 

1.1.9. Užtikrinti 

SUP turinčių vaikų 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

su kitų grupių ir 

įstaigų vaikais. 

2 kartus per metus 

organizuoti bendrą 

veiklą su kitų įstaigų, 

o 1 kartą per mėnesį 

su kitų grupių 

vaikais. 

2019-11-18 specialiųjų poreikių vaikų grupės 

edukacinė išvyka į Utenos A. ir M. Miškinių viešąją 

biblioteką.  

2020-03-16 paskelbus karantiną dirbama nuotoliniu, o 

grįžus į grupes, vaikų srautai nebemaišomi. 

Mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

 Veiklos 

atsispinti 

mokytojų 

veiklos 

planuose. 

1.1.10. Tėvų 

(globėjų) įtraukimas 

į ugdomąją veiklą.  

Kiekvienoje grupėje 

ne mažiau kaip 2 

kartus per metus 

ugdomąją veiklą 

vaikams organizuoja 

ir veda šeimų nariai. 

2019-03-27 edukacija „Medaus kelias“, 

2019-05-20 sportinis renginys „Aktyvi šeima“, 

2019-05-29 „Atvirų durų diena“ tėvams, 

2019-05-30 akcija „Tėčiai skaito vaikams“, 

2019-11-27 priešmokyklinės „Žvirbliukų“ grupės 

edukacija amatų centre „Svirnas“,  

2019-12-04 bendruomeninis renginys „Sugaukime 

Kalėdas“. 

Mokytojai, 

tėvai, globėjai. 

 Veiklos 2020 – 

2021 nebuvo 

organizuojamos 

dėl koronaviruso 

Covid-19 

pandemijos ir 

ekstremalios 

situacijos 

Lietuvoje 

1.1.11. Sportinių 

švenčių ir pramogų 

organizavimas. 

Ne mažiau kaip 4 

kartus per metus bus 

organizuota 

sportiniai renginiai. 

2019-01-20 pasaulinę sniego dieną Utenos vaikų 

lopšelių-darželių „Gandrelis“ ir „Saulutė“ 

bendruomenių šventė.  

2019-01-30 LFF ir MaFA projekto „Aš – Futboliukas“ 

renginys su Utenos Dauniškio gimnazijos mokiniais ir 

Utenos vaikų lopšelių–darželių „Saulutė“ ir 

„Gandrelis“ vaikais. 

2019-02-28 LTOK ir RIUKKPA projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2019“ I etapas Mokyklos vaikams. 

2019-03-13 respublikinio ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ II 

etapas Utenos rajono vaikų lopšeliams-darželiams. 

2019-05-16 tradicinis sporto festivalis Utenio stadione 

Mokytojai, 

ŠPV 

specialistai, 

tėvai, globėjai. 

 Dėl 

koronaviruso 

COVID-19 

pandemijos 

suvaldymui 

skirtų 

apribojimų, 

buvo sumažintas 

bendrų veiklų, 

švenčių, 

sportinių 

renginių 

skaičius, o 



„Aktyvi šeima 2019“ miesto bendruomenei. 

2019-12-05 Utenos DSC tradicinė sporto šventė 

„Sugaukim Kalėdas“ rajono ugdymo įstaigoms. 

Renginiai darželio bendruomenei: 

2021-01-27 „Besmegenių diena“,  

2021-02-15 Vasario 16-ajai „Sniego pilis“, 

2021-03-25 „Gandrinės“, 2021-05-21 LTOK ir 

RIUKKPA projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ 

festivalio II etapas,  

2021-06-23 darželio teatro pasaka „Boružėlės 

nuotykiai“,  

2021-06-28 „Judrios vasaros šventė“,  

2021-08-02 „ Basų kojų diena“, 

2021-08-26 d.  „Džiaugsmo šventė vaikams“, 

2021-09-22 „Diena be automobilio 2021“. 

vykdant juos 

buvo išlaikomas 

saugus atstumas 

tarp skirtingų 

grupių, 

ribojimas 

bendravimo 

laikas. 

1.1.12. 

Bendradarbiavimas 

su Utenos 

visuomenės 

sveikatos biuru. 

75 % vaikų dalyvaus 

Utenos visuomenės 

sveikatos biuro 

organizuojamose 

veiklose, skirtose 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams.  

Renginiai ir veiklos vyko pagal Utenos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės 

sveikatos specialistės, vykdančios vaikų sveikatos 

priežiūrą Mokykloje 2019, 2020, 2021 metų veiklos 

planus. 

Vadovai, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas. 

  

1.2. Uždavinys 

Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą. 

1.2.1. Įgyvendinti 

socialinių 

prevencinių veiklų 

nuoseklų vykdymą. 

4-5 metų 3 grupių 

vaikai 3 kartus per 

metus dalyvaus 

prevencinėje veikloje 

„Gyvenimo įgūdžių 

mokymas 

ikimokyklinio 

amžiaus grupėse”. 

Vykdyti prevencinę 

2019-2021 m. 4-5 metų 3 grupių vaikams 3 kartus per 

metus vestos „Gyvenimo įgūdžių mokymo 

ikimokyklinio amžiaus grupėse” prevencines veiklos. 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarka 

patvirtinta 2017-08-31 direktoriaus įsakymu Nr. V-80. 

Socialinių ir emocinių įgūdžių formavimo programa 

priešmokyklinio amžiaus vaikams „Zipio draugai“ 1 

kartą per savaitę. Nuotoliniu būdu bendradarbiaujant 

su tėvais, mokytojų  rekomenduota su vaikais atlikti 2 

Mokytojai, 

VGK, 

socialinis 

pedagogas. 

  



programą „Zipio 

draugai“ 

priešmokyklinio 

amžiaus grupėse 1 

kartą per savaitę. 

Kasmet organizuoti 2 

prevencinius 

renginius. 

užduotėlės  per savaitę,  

Sutartys: 2019-06-03 Nr. BS-10, 2020-06-29 Nr. BS-7, 

2021-04-13, Nr. BS-7.  

2019-11-16 renginys bendruomenei „Tolerancijos 

švyturys“, 2021-11-17 „Tolerancijos miestas“. 

Dalyvavimas respublikiniame ilgalaikiame 

prevenciniame projekte „Žaidimai moko“.  

2020-10-15 prevencinė veikla pagal „Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijas“.  

Per 2021 metus buvo suteiktos 24 psichologo 

konsultacijos tėvams (globėjams), 21 – vaikams, 77 – 

pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams. 

1.2.2. Integruoti 

kitas tikslines 

programas ir 

pritaikyti vaikų 

socialinių bei 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymui. 

80 % ugdytinių 

dalyvaus „Vaikų 

saugumo įgūdžių 

lavinimo 

programoje“. 

Įsigyta 1-2 knygos 

per metus vaikų 

socialinių bei 

emocinių 

kompetencijų 

ugdymui. 

Įsigyta socialiniam ugdymui skirtos knygutės:  

1. M. Marcinkevičius ,,Draugystė ant straubliuko galo“ 

(2019 m.); 

2. M. Jurgaitytė „Ypatingas autorius“ autorius 

(2021m.); 

3. G. Rakauskienė ir D. Bakutė „Paskutinis pasaulyje 

baltasis raganosis“ 

(2021 m.). 

2020/2021 m. priešmokyklinės grupės vaikai dalyvavo 

SEU olimpiados „Dramblys” pasiūlytose veiklose 

kūrybiškumui,  saviraiškai, emocinių kompetencijų 

ugdymui.  

2021 m. gruodžio 16 d. Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento prevencinė akcija „Būk 

saugus, mokiny!“,  

2021 m. „Šarkiukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai 

dalyvavo programoje „Žaidimai moko“: kūrybiškumo, 

elgesio ir savikontrolės, emocijų valdymo ugdymas 

panaudojant žaidimus, STEAM veiklas. 

VGK, 

psichologas, 

socialinis 

pedagogas. 

112,00  

1.2.3. Skatinti 

bendruomeniškumą, 

Į bendruomenės 

renginius įsitraukė 

Tobulinamas  ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo turinys, plėtojant edukacines erdves. Vyko 

Vadovai, 

mokytojai, 

  



palaikant gerą 

mikroklimatą, 

dalyvaujant 

bendruose 

renginiuose. 

dauguma (65–75 %) 

narių. 

STEAM ir fizinio aktyvumo veiklos: 2021-12-13 

„Šarkiukų“, „Žvirbliukų“ ir „Pelėdžiukų“ grupių vaikai 

kūrė tvarias kalėdines dekoracijas iš kavos tirščių.  

„Pelėdžiukų“ ir „Šarkiukų" grupių vaikai 

dalyvavo daikto ir piešinio dialoge kurdami 

kompoziciją.  

Kasmet paminėjome Tarptautinę neįgaliųjų žmonių ir 

Tolerancijos dienas.  

2021-11-17 „Žvirbliukų“ ir „Šarkiukų“ grupių išvyka į 

mišką prie Utenio stadiono. 

2021 m. Europos judumo savaitės  renginys „10 000 

žingsnelių per dienelę“, išvyka į Vyžuonos parką ir 

veiklos su „Utenio“ treneriais.  

ŠPV 

specialistai. 

1.2.4. Per tautines, 

kalendorines, 

valstybines šventes 

gilinti vaikų žinias 

apie artimiausią 

aplinką, ugdyti 

patriotiškumą. 

65–70 % ugdytinių, 

bendruomenės narių 

dalyvaus 

organizuojamuose 

renginiuose. 

Kasmet vyko susitikimai su  Kalėdų seneliu, 

Adventinės popietės, Gandro sugrįžimo šventės. 

Užgavėnės, Velykos, Lietuvos atkūrimo ir Lietuvos 

nepriklausomybės dienų, laisvės gynėjų dienos  

paminėjimai. 

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

  

1.2.5. Bendrų 

švenčių, renginių su 

šeimomis 

organizavimas. 

Ne mažiau 35 % 5-7 

metų ugdytinių ir jų 

šeimų dalyvaus 

renginiuose. 

2019 m.  darželio teatro grupės aktoriai Kalėdų proga 

sukūrė spektaklį „Coliukė“.  

2021 m. vaikai ir jų tėveliai dalyvavo „Sveikatiados“ 

projekte „Spalvų  žaismas“.  Per grupių Facebook 

paskyras tėvams buvo suteikta žinių apie sveiką 

mitybą, o vaikams buvo ugdomi maisto gaminimo 

įgūdžiai. 

Kasmet organizuota paramos akcija „Pyragų diena“, 

prie kuriuos prisidėjo vaikų tėveliai.  

Mokslo metų pradžios renginiai, kuriuose dalyvavo  

vaikų tėveliai. 

Vaikai ir tėveliai dalyvavo akcijoje „Būk matomas“. 

2019-05-16 tėveliai su vaikais dalyvavo festivalyje 

„Aktyvi šeima“. 

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

 Dėl 

koronaviruso 

COVID-19 

pandemijos 

suvaldymui 

skirtų 

apribojimų, 

buvo sumažintas 

bendrų veiklų, 

švenčių, 

sportinių 

renginių 

skaičius. 



1.2.6. 

Bendradarbiavimas 

su ikimokyklinio, 

pradinio bei kitomis 

ugdymo įstaigomis. 

Organizuoti per 

metus 4 rajoninius 

renginius su kitų 

ugdymo įstaigų 

vaikais. 

Priešmokyklinukai 2021 m. sausio-gegužės mėnesiais 

dalyvavo A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 

projekte „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų 

atskirties mažinimas per kultūrines ir edukacines 

veiklas“ IT Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimuose 

„Technologijų sala“. 

Bendradarbiaujant su „Utenos Utenio“ futbolo klubo 

treneriais 1 kartą savaitėje priešmokyklinukams vyksta 

Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekto 

„Futboliukas“ užsiėmimai. 

Vadovai, 

mokytojai. 

  

1.2.7. Stiprinti 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą, 

ieškoti naujų 

partnerystės 

galimybių. 

Atnaujintos 3 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

sutartys. Įvykdyti 

bendradarbiavimo 

sutartyse numatyti 

įsipareigojimai. 

2019 m. su Utenos specialiąja mokykla-daugiafunkciu 

centru. 

2020 m. sutartis su VŠĮ „Pilni namai“. 

2020 m. rugsėjo mėn. su Utenos rajono socialinių 

paslaugų centru. 

2021 m. su VŠĮ „Robotikos akademija“. 

Kartu su futbolo klubu „Utenos Utenis“  pradėjome 

veikti kaip UEFA „PlayMakers“ užsiėmimų centras. 

Dalyvavome „Disney“ įkvėptoje Europos futbolo 

federacijų asociacijos (UEFA) programoje 

„PlayMakers“. Mergaitės gerino fizinius įgūdžius ir 

toliau tęsė kasmetinę draugystę su futbolu.  

Utenos rajono savivaldybės 

administracijos Visuomenės sveikatos biuras ir jo 

pravestos veiklos.  

Medicinos centras „Helona“ pristatė naują paslaugą – 

grupines mankšteles „Sveikos pėdutės“. 

Vadovai, 

mokytojai. 

 Koronaviruso 

Covid-19 

pandemijos ir 

ekstremalios 

situacijos 

Lietuvoje 

sutartys nebuvo 

naujinamos dėl  

veiklų ribojimo. 

1. 2. Tikslo 

2.1. Uždavinys. Kurti inovacijoms palankią, pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą aplinką. 

2.1.1. Telkti veiklią, 

atsakingą Mokyklos 

bendruomenę, 

gebančią kūrybiškai 

dirbti komandose. 

Vadovai, mokytojai, 

ŠPV specialistai ir 

kiti darbuotojai 

tobulins kvalifikaciją 

ir savo 

2020-2021 m. Mokyklos darbuotojai tobulino 

kvalifikaciją ir savo kompetencijas nuotoliniu būdu. 

Apie 80% mokytojų plėtojo informacinių technologijų 

naudojimą ugdymo procese. 

Mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija 

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

 

 

 

 



kompetencijas ne 

mažiau kaip 2 kartus 

per metus.  

Kasmet 1 pedagogas 

sieks aukštesnės 

(metodininko) 

kvalifikacinės 

kategorijos. 

suteikta 2019 m. -1, 2020 m. -1, vyr. mokytojos 2020 

m. -1. 

2.1.2. Plėtoti 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų 

naudojimą ugdymo 

procese.  

80 % mokytojų 

naudos IKT 

informacijai 

perteikti, ugdymo 

proceso vaizdumui 

didinti ir vaikų 

mokymosi 

kompetencijai 

lavinti. 

Karantino metu dirbo nuotolinio ugdymo planų kūrimo 

grupės. Mokytojos ir specialistės naudojo IKT 

informacijos perdavimai tėvams, užduočių pateikimui 

vaikams. 

2019-2021 m. 3 pedagogės dalyvavo Europos 

socialinio fondo agentūros projekto „Virtualus 

voratinklis“ kūrime ir 8 ikimokyklinio ugdymo 

pedagogės dalyvauja projekto įgyvendinime.  

Vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

  

2.1.3. Palaikyti 

teigiamą emocinį ir 

psichologinį 

mikroklimatą 

bendruomenėje. 

70-75 % pedagogų ir 

kitų darbuotojų 

teigia, kad 

Mokykloje vyrauja 

psichologiškai saugi 

darbo ir ugdymo 

aplinka, teigiamas 

mikroklimatas.  

Mokyklos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

apklausų rezultatai 

rodo, kad ne mažiau 

60 % bendruomenės 

narių ugdymo 

aplinkas vertina 

teigiamai. 

Įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo 2020 metais duomenimis -  

75 % bendruomenės narių ugdymo aplinkas vertina 

teigiamai.  

Įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo 2021 metais duomenimis – 88 % 

pedagogų sąmoningai prisideda prie mikroklimato 

gerinimo. 

Mokyklos 

bendruomenė: 

vaikai, tėvai, 

globėjai, 

vadovai, 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai, 

kiti 

darbuotojai. 

  

2.1.4. Atnaujinti Korupcijos Siekiant skaidrumo ir atvirumo vykdant viešuosius Vadovai,   



korupcijos 

prevencijos 

programą ir 

priemonių planą. 

prevencijos programa 

ir priemonių planas 

paskelbti 

internetinėje 

Mokyklos svetainėje. 

90 % įvykdytos 

numatytos 

priemonės. 

pirkimus, administruojant ir teikiant viešąsias 

paslaugas, 2019-2021 m. programoje numatytas 

priemones 100 % įgyvendino programos priemonių 

plane nurodyti vykdytojai. 2019-2021 metais negauta 

skundų dėl galimų korupcijos atvejų. 

mokytojai, 

ŠPV 

specialistai, 

kiti 

darbuotojai. 

2.1.5. Grupių tėvų 

savivaldos 

stiprinimas. 

Parengti tėvų aktyvo 

darbo reglamentą. 

Posėdžių 

darbotvarkės 

sudaromos, 

klausimai svarstomi, 

sprendimai priimami 

ir pateikiami tėvams 

priimtina forma. 

2020-09-29 Nr. MT-1 (TA)  

Pritarta tėvų komiteto nuostatams. 

2021m.birželį tėvų iniciatyva organizuojama talka 

„Lauko klasei“ įrengimui. 

2021-05-27 Nr. MT-1 (TA) 

Tėvai aptarė ugdymo įstaigos darbą ir vaikų ugdymą 

koronavirusio Covid-19 pandemijos 

metu.                                                                          

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

  

2.1.6. Vaikui ir jo 

šeimai iškilusių 

problemų 

sprendimas VGK 

posėdžiuose ir 

efektyvios pagalbos 

teikimas. 

VGK posėdžiai 

organizuojami 2 

kartus per metus ir 

esant poreikiui. 

Organizuota Mokyklos vaiko gerovės komisijos 

posėdžių:  

2019 m. – 9; 2020 m. – 6; 2021 m. – 6. 

Mokyklos 

VGK, ŠPV 

specialistai. 

  

2.2. Uždavinys 

Turtinti edukacines erdves, siekiant visapusiško vaikų ugdymo. 

2.2.1. Tęsti grupių 

edukacinių erdvių 

aprūpinimą 

mokymo, ugdymo 

priemonėmis. 

Pagal turimas lėšas 

įsigyta šiuolaikiškų 

ugdymo priemonių 

atitinkančių vaikų 

amžių ir poreikį. 

2019-02-01 nešiojama kolonėlė už 338,80 Eur. iš UAB 

„Charlot LT“,  

2019-02-26 įsigyta kompensacinių priemonių už 

171,45 Eur iš UAB „Slaugivita“,  

2019-04-12 žaislai už 630,00 Eur. iš R.Bedrovienė, 

2019-08-21 žaidimų aikštelės įrengimai už 460 Eur, iš 

UAB „Ksil Pasaulis“, 

2019-08-23 vaikų darželio baldai už 450,00 Eur. iš 

Vadovai, 

mokytojai, 

ūkvedys, 

buhalteris. 

14472.59  



UAB „Breolis“, 

2019-09-20 knygų iš UAB „Nieko rimto“ už 189 Eur.  

2019-09-25 akvariumas su įranga už 300,00 Eur. iš 

G.Mikulskio I.Į., 

2019-09-30 vaikų darželio baldai už 1618,00 iš UAB 

„Verosta“, 

2019-10-02 narvelis su paukšteliais už 110,00 Eur. iš 

G.Mikulskio I.Į., 

2019-05-08 indaplovės už 948,00 Eur. iš UAB 

„Bikuvos prekyba“. 

2020-02-25 darželio baldai už 319 Eur. iš UAB 

„Artom“, 

2020-05-12 vaikų darželio baldai už 225,00 iš UAB 

„Breolis“, 

2020-06-26 žemėlapis už 296,45 Eur. iš UAB 

„Kodolita“, 

2020-08-27 smėlio dėžės  už 660,00 Eur. iš UAB „Ksil 

Pasaulis“,  

2020-09-07 vaikų darželio baldai už 110,00 Eur. iš 

UAB „Gintaro baldai“, 

2020-10-16 meno reikmenys už 154,13 iš UAB 

„Daugiau Dėmesio“, 

2020-10-22 plakatai už 132,34 iš keleto tiekėjų, 

2020-10-28 žaislai ir žaidimai už 822,00 iš UAB 

„Janida“, 

2020-11-09 muzikinis centras už 327,79 Eur. iš UAB 

„Kesko Senukai Lithuania“, 

2020-11-18 kėdės už 342,00 iš UAB „Kesko Senukai 

Lithuania“, 

2020 m. 11-12 mėn. informacinių technologijų įrangos 

atnaujinimas 1910,86 iš V.Misiūno firma „Ankasta“ ir 

UAB „Technosrautas“, 

2020-12-18 nešiojamas kompiuteris, monitorius, garso 

kolonėlės   už 1127,05 Eur. iš UAB „Technosrautas“, 



2021-02-08 spausdintuvai už 639,00 Eur. iš UAB 

„Technosrautas“, 

2021-03-10 vaikų darželio baldai už 590,00 Eur. iš 

UAB „Verosta“, 

2021-04-07 žaislai ir žaidimai už 1059,88 Eur.  iš UAB 

„Konris“, 

2021-04-07 sportinis batutas už 79,00 Eur. iš UAB 

Metausta“, 

2021-10-14 radiatorių uždangos už 120,00 Eur. iš 

UAB „Verosta“. 

2021-12-15 kompiuteris už 343,64 eur. iš UAB 

„Technorautas“.  

2.2.2. Atnaujinti, 

plėtoti, kurti vidinę 

ir išorinę ugdymo 

aplinką. 

Kasmet įkurta ar 

atnaujinta po 1 

edukacinę erdvę. 

 

2021 m. Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo 

sporto projekto Nr. SRFSIĮ-2021-1-1302 „Atsigręžk, 

padėk, galėsiu!“ buvo įsigytas ir įrengtas bendroje 

lauko teritorijos zonoje akmens masės lauko futbolo 

stalas (2992,00 Eur)  

2021-08-25 –26 dienomis „Geniukų“ grupės 

perkraustymas dėl  pritaikymo vaikui su judėjimo 

negalia. „Zyliukų“ ir „Šarkiukų“ grupės lauko 

aikštelėse įrengtos virtuvėlės, bendroje lauko zonoje 

atnaujintas sveikatingumo takas, įrengta šuoliaduobė, o 

vidiniame kiemelyje - sodo pavėsinė (209 Eur. iš UAB 

„Kesko Senukai Lithuania“). 

Vadovai, 

mokytojai, 

ūkvedys. 

 

3201,00 

 

2.2.3. Įsigyti naujų 

informacinių 

technologijų 

priemonių. 

Įsigyta:1 

projektorius, 1 

kompiuteris, 2 

spausdintuvai, 10 

planšečių.  

2019 m. Europos socialinio fondo projekto 

„Virtualus voratinklis“ lėšomis įsigyta: 12 planšečių, 

įkrovimo dėžė, garsiakalbis, WEB kamera, 1 

nešiojamas kompiuteris. 

Vadovai, 

mokytojai, 

ūkvedys, 

buhalteris. 

3948,69   

2.2.4. Plėtoti 

socialines aplinkas 

efektyvinančias 

vaikų ugdymą(si). 

2 kartus per metus 

vaikai dalyvaus 

netradicinėse 

edukacinėse 

veiklose. 

2019-06-04 ir 2019-08-22 Vienos dienos lauko darželis 

Utenio stadione. 

2019-04-17 vaikų išvyka į „Paukščių kaimą“. 

2019-11-27 vaikų išvyka į Utenos amatų centrą 

„Svirnas“.   

Mokytojai, 

ŠPV 

specialistai. 

168,00 Veiklos 

atsispinti 

mokytojų 

veiklos 

planuose. 



2021-08-26 dalyvavimas jubiliejinėje 760 metų miesto 

šventėje Jaunimo sode SOLIS šokių edukacinėje 

pamokoje vaikams ir jų tėveliams. 

 

_____________________________________ 

 

 

   

 

 


