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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRELIS“ 

2022 METŲ PLANAS 

 

Tikslas. Ikimokyklinio ugdymo turinio tobulinimas ir atnaujintos priešmokyklinio ugdymo 

programos  įgyvendinimas, individualizuojant mokymą(si), plėtojant inovatyvią ugdymo(si) aplinką 

ir kuriant palankų mikroklimatą. 

 

I SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

STRATEGINĮ TIKSLĄ ĮGYVENDINANTI PROGRAMA „KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO 

SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA“ 

 

1 uždavinys. Atsižvelgiant į vaikų patirtį ir galimybes individualizuoti mokymą(si) organizuojant 

įtraukųjį ugdymą bei integruojant universalųjį mokymo(si) dizainą. 

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalingos 

lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

1.1. Universalaus 

dizaino taikymas 

įgyvendinant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Kolegialūs 

universalaus dizaino 

mokymai mokytojams 

ir UMD taikymas ir 

fiksavimas ugdymo 

planuose.  

1.2. Įtraukiojo 

ugdymo 

organizavimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Rezultatų aptarimas 1 

kartą per metus 

metodinės grupės 

posėdyje ir Mokytojų 

taryboje.  

1.3. Įgyvendinant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programas 

integruojamos 

ilgalaikės fizinio 

aktyvumo veiklos. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos. 

Fizinio aktyvumo 

veiklos vykdomos 

įgyvendinant 

ilgalaikius projektus 

„Atsigręžk, padėk, 

galėsiu!“, 

„PlayMakers“, 

„Lietuvos mažųjų 

žaidynės“, 

„Sveikatiada“. 

1.4. STEAM veiklų 

organizavimas 

įvairiose 

edukacinėse erdvėse. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

mokymo 

lėšos. 

2 kartus per savaitę 

STEAM veiklos vyksta 

vidaus ir lauko ugdymo 

erdvėse. 



1.5. Tėvų apklausos 

organizavimas apie 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo bei 

pritaikytų SUP 

turinčių vaikų 

programų 

veiksmingumą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, darbo 

grupė. 

2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai. 

Apie 70 proc. tėvų  

dalyvauja apklausoje  

ir bent 10 proc. 

respondentų įžvelgia 

teigiamus ugdymo 

programų rodiklius (žr. 

Įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatai 2022 m.) 

1.6. Socialinių ir 

prevencinių 

programų veiklų 

vykdymas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Prevencinių programų 

ir projektų vykdymas:  

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams 

„Zipio draugai“, 

„Gyvenimo įgūdžių 

mokymas“, 

 4-5 metų vaikams: 

„Alkoholio, tabako ir 

kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencija“, 

„Vaikų saugumo 

stiprinimas“, 

kūrybinis projektas 

„Pagaukime laimę!“ (I 

etapas), „Tolerancijos 

diena“, smurto 

prevencijos programa 

bendruomenei „Įgalinti 

vaikai ir šeimos“. 

1.7. Sportinių 

švenčių ir pramogų 

organizavimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai.  

2022 m. Biudžetinių 

įstaigų 

pajamų lėšos. 

Bus organizuoti 1-2 

aktyvaus judėjimo 

renginiai darželio ir/ar 

miesto bendruomenei 

bei renginiai pagal 

renginių planą (priedas 

Nr.1) 

1.8. Specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių 

turinčių vaikų šeimų 

bendradarbiavimo 

skatinimas.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai. 

Sukurta Facebook 

paskyra SUP turinčių 

vaikų tėvams bendrauti 

ir dalintis patirtimi,  

2 uždavinys. Tobulinti ugdymo proceso planavimą, integruojant edukacinius projektus ir 

programas tobulinant Mokyklos darbuotojų kompetencijas. 

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalingos 

lėšos,  

Ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

  

2.1. Tobulinti 

veiklos planavimą 

(ugdymo planą, 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

2022 m. Biudžetinių 

įstaigų 

pajamų lėšos, 

Ne mažiau kaip 2 

kartus aptariama 

metodinės grupės 



veiklos planus, 

ilgalaikius ir 

savaitinius planus) 

siekiant konkretumo, 

racionalumo, 

vieningumo. 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

žmogiškieji 

ištekliai. 

posėdžiuose ir 1 kartą 

mokytojų tarybos 

posėdyje, 70 % 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų planavimui 

naudoja „Virtualaus 

voratinklio“ platformą. 

2.4. Švietimo 

pagalbos vaikui 

specialistų 

įtraukimas į SUP 

vaikų ugdymo 

proceso tobulinimą. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Švietimo pagalbos 

vaikui specialistai teiks 

pagalbą ir konsultacijas 

mokytojams ne rečiau 

kaip 2 kartus per metus 

(žr. ugdymo planai, 

Metodinės grupės 

protokolai). 

2.2. Vaikų pažangos 

ir pasiekimų 

gerinimas siekiant 

geresnio vaikų 

lankomumo. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai.  

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

2 % pagerėjęs  vaikų 

lankomumas. Tėvų 

apklausa rodo, kad 50 

% vaikų noriai lanko 

ugdymo įstaigą. 

2.3. Mokyklos 

darbuotojų 

kvalifikacijos ir 

bendrųjų 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Mokyklos 

darbuotojai. 

2022 m. Projektinės, 

mokymo 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

80 % darbuotojų 

dalyvaus projektų 

mokymuose, 

seminaruose, 

paskaitose, parodose, 

konferencijose. 

2.5. Europos 

komisijos remiamos 

kompleksinės smurto 

prevencijos 

programos, skirtos 

Mokyklos 

bendruomenei, 

įgyvendinimas. 

Psichologas 

 

2022 m. 

vasario –

kovo mėn. 

Žmogiškieji 

ištekliai. 

Smurto prevencijos 

programos „Įgalinti 

vaikai ir šeimos“ 

mokymai ugdymo 

įstaigos darbuotojams 

(4 ak. val.). Paskaita 

tėvams (globėjams) (2 

val.). 6 užsiėmimai po 

30 min. pasirinktos 

grupės vaikams. 

3 uždavinys. Palaikyti ir gerinti pozityviais bendruomenės narių santykiais grindžiamą 

mikroklimatą ir ugdytojų partnerystę. 

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalingos 

lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai 

  

3.1. Darbas 

kūrybinėse grupėse, 

komandose, vykdant 

projektus, 

skatinančius 

bendradarbiavimą ir 

mentorystę. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Į darbo grupes įtraukta 

40 % mokytojų, jų 

padėjėjų ir pagalbos 

vaikui specialistų. 

3.2. Mokytojų ir kitų 

bendruomenės narių 

apklausa Mokyklos 

veiklos kokybės 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, darbo 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

Apklausos rezultatai 

rodo, kad ne mažiau 70 

% bendruomenės narių 

įstaigos mikroklimatą 



įsivertinimui apie 

mikroklimatą ir 

ugdymo aplinką. 

grupė. ir ugdymo aplinką 

laiko psichologiškai 

saugiais. 

3.3. 2022-2024 m. 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

programos ir plano 

įgyvendinimas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai. 

90 % įvykdytos 

korupcijos prevencijos 

programos priemonės. 

Informacija skelbta 

www.gandrelis.utena.l

m.lt    

3.4. Skatinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

organizuojant 

Mokyklos 

bendruomenės 

renginį ar išvyką. 

Mokyklos 

darbuotojai. 

2022 m. Mokymo 

lėšos, 

žmogiškieji 

ištekliai. 

biudžetinių 

įstaigų 

pajamų lėšos. 

Organizuota 1-2 

renginiai ar išvykos, 

kuriuose dalyvautų 

mokytojai, jų padėjėjai, 

specialistai ir kiti 

darbuotojai. 

3.5. Organizuoti ir 

kartu su socialiniais 

partneriais 

įgyvendinti bendrus 

sveikatingumo, 

ekologinio švietimo, 

tvarumo programas 

ir projektus. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai, 

švietimo pagalbos 

vaikui specialistai. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

biudžetinių 

įstaigų 

pajamų lėšos. 

Atnaujintos 1-2 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

sutartys, įvykdyti jose 

numatyti 

įsipareigojimai. 

Sudaryta bent 1 nauja 

bendradarbiavimo 

sutartis. 

Organizuotas bendras 

rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projektas „Trijų 

darželių partnerystė: 

nauda, sklaida, patirtis“ 

3.6. 

Bendradarbiavimas 

su Utenos rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuru.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistas. 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai, 

kitos lėšos. 

Visuomenės sveikatos 

biuro specialisto 

veiklos planas 2022 m. 

70 % vaikų dalyvaus 

biuro organizuojamose 

veiklose. 

 

 

II SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Finansavimo šaltiniai, asignavimai ir darbo užmokestis eurais. 

 

Finansavimo šaltiniai 2022 m. Iš jų, darbo užmokesčiui 

Iš viso asignavimų:   

Mokymo lėšos 440.2 427.6 

Valstybės biudžeto lėšos 10.0 9.9 

Savivaldybės biudžeto lėšos 450.9 394 

Biudžetinių įstaigų pajamos 70.7 22.8 

 

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


 

III SKYRIUS 

ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA, VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

 Veiklos plano kontrolę vykdo mokyklos direktorius. Veiklos plano įgyvendinimą koordinuoja 

Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Veiklos plano analizė atliekama baigiantis 

kalendoriniams metams – lapkričio mėnesį. Metinės veiklos ataskaita aptariama Mokytojų tarybos 

ir Mokyklos tarybos posėdžiuose. Vyresnysis buhalteris stebi, analizuoja ar tinkamai planuojamos ir 

naudojamos biudžeto lėšos. Apie veiklos plano įgyvendinimą informuojama visuomenė 

internetinėje svetainėje www.gandrelis.utena.lm.lt  

 

________________ 

 

PRITARTA     

Utenos vaikų lopšelio-darželio   

„Gandrelis“ tarybos 2022 m. sausio 21 d. 

Posėdžio protokoliniu nutarimu  

(protokolo Nr. PT-1  (2.1.)  

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

