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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2020-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminai 

Lėšų 

šaltiniai 

01 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programa 
 

 

0101 Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programų 

įgyvendinimas  

Užtikrinamas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

teikimas. 

Grupių komplektų skaičius – 8.  

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų skaičius – 150. 
 

Direktorius I-IV 

 ketvirtis 

 

SB, VB 

lėšos 

 Specialiųjų poreikių vaikų, 

turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, ugdymas. 

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas aktyviau 

naudojant inovatyvias skaitmenines 

priemones (47 vaikai). 
 

Logopedas, 

specialusis  

pedagogas 

I-IV 

 ketvirtis 

SB, VB 

lėšos 

  Prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

Tarptautinės prevencinės programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinimas (40 vaikų) 

Socialinio-emocinio ugdymo programos 

„Kimochis“  įgyvendinimas (60 vaikų). 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

VB 

lėšos 

  Dalyvavimas projektinėje 

veikloje. 

Dalyvauta ne mažiau kaip 2 respublikiniuose 

ar tarptautiniuose projektuose.  

Organizuotas ne mažiau kaip vienas 

ilgalaikis projektas kiekvienoje grupėje. 

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

SB, VB 

lėšos 



  Edukacinių programų ir 

ekskursijų vaikams 

organizavimas. 

Vykdomos 3-4 edukacinės programos 

vaikams ir 1-2 veiklos už darželio ribų.   

Direktoriaus 

pavaduotojas  

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

SB, VB 

lėšos 

  Sveikatingumo, meninio, 

pilietinio, ekologinio ugdymo 

idėjų įgyvendinimas per 

netradicines veiklas, akcijas, 

pramogos, šventes ir kt.  

Organizuoti tradiciniai ir netradiciniai 

renginiai: 

30 švenčių ir pramogų; 

4 projektai; 

3 akcijos; 

4 išvykos; 

4 parodos. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, 

siekiant gerinti ugdymo 

kokybę.   
 

Pasirašytos bent 5 bendradarbiavimo sutartys. 

Organizuoti 3 bendri renginiai.   

Organizuotas bent 1 vizitas į kitos 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigą,  

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  IKT naudojimas ugdomojoje 

veikloje. 
 

40%-50% pedagogų ugdymo procese naudoja 

IKT. 

Pedagogai I-IV 

 ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

0102 Sistemingas ir 

kryptingas 

kvalifikacijos 

kėlimas 

Lopšelio-darželio pedagogų 

gerosios patirties sklaida 

įstaigoje ir už jos ribų. 

Organizuoti ne mažiau kaip 2 seminarai ir 

pasidalinta savo gerąja patirtimi su Alytaus 

miesto ir rajono ikimokyklinio ugdymo 

pedagogais. 

Dalyvauta bent 2 respublikinėse 

konferencijose. 

Organizuotos 2 parodos. 
 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

  Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas. 

2 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos įgis 

auklėtojo metodininko kvalifikacines 

kategorijas. 

Visi lopšelio-darželio pedagogai dalyvaus 

tiksliniuose kvalifikacijos tobulinimo 

kursuose ir seminaruose. 
 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

VB 

lėšos 



  Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo programoje 

„Besimokančių darželių 

tinklas“. 

Mokymuose dalyvaus direktorius ir trys 

pedagogai. 

Direktorius I-IV 

 ketvirtis 

 

VB 

lėšos 

  Besimokančios 

bendruomenės formavimas. 

Mokymuose dalyvaus lopšelio-darželio 

darbuotojų komanda: administracija, 

pedagogai, aptarnaujantis personalas.  

Ne mažiau 12 darbuotojų. 
 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I 

 ketvirtis 

 

ES 

lėšos 

0103 Materialinės 

bazės gerinimas, 

užtikrinant 

saugią ir sveiką 

ugdymo aplinką. 

Naujų edukacinių erdvių 

kūrimas. 

Įrengta meninės veiklos studija. 

Sudarytos sąlygos socialinio-emocinio 

intelekto ugdymo programos „Kimočiai“  

įgyvendinimui: įsigytos specialios ugdymo 

priemonės, įkurta veikimo erdvė vienoje 

grupėje. 
 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

SB, VB 

lėšos 

 Funkcionalios lauko aplinkos 

kūrimas. 

Tęsti aktyvaus judėjimo ir vaizduotės 

lavinimo aikštelės papildymą naujomis 

priemonėmis. 

Įkurti erdvę vaikų meninei veiklai lauke. 
 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

II-IV 

 ketvirtis 

 

KT 

lėšos 

  Ugdomųjų priemonių 

įsigijimas  (žaislai, literatūra, 

sportinis inventorius ir kt.). 

8 grupės, 2 logopedų kabinetai, sporto salė ir 

metodinis kabinetas. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

ketvirtis 

 

VB 

lėšos 

  IKT priemonių, naudojamų 

ugdymo procese, įsigijimas. 

 

Įsigyti IKT priemonių (2 grupės). Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

ketvirtis 

 

VB 

lėšos 

  Baldų įsigijimas. Įsigyti vaikų drabužines 1 grupei;  

Žaislų spintas 1 grupei. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

II-IV 

 ketvirtis 

 

VB, KT 

lėšos 

  Minkšto inventoriaus  

įsigijimas. 

Įsigyti: pagalvių (20 vnt.), antklodžių (20 

vnt.), rankšluosčių (50 vnt.), kilimų (2 vnt.). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

II-IV 

 ketvirtis 

 

SB 
lėšos 



  Vidaus patalpų remontas. Pakeista grindų dangą lopšelio-darželio 

koridoriuje. 

Atnaujintos Valdorfo grupės patalpų grindis. 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ūkiui 

I-III 

 ketvirtis 

 

SB, KT 
lėšos 

0104 Vaikų 

maitinimo 

organizavimas ir 

higienos normas 

atitinkančios  

aplinkos 

kūrimas 

Vaikų maitinimas. Užtikrinamas sveikas ir  kokybiškas 150 

vaikų maitinimas. 

Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV 

ketvirtis 

SB, ES 
lėšos 

 Programos „Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo 

skatinimas vaikų įstaigose“ 

vykdymas. 
 

Pagerintas vaikų  maitinimas 150 vaikų Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV 

ketvirtis 

ES  

lėšos 

  Valymo ir higienos priemonių 

įsigijimas. 

Aprūpinti 8 grupes ir virtuvę valymo ir 

higienos priemonėmis 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

I-IV 

ketvirtis 

SB 
lėšos 

 
*Savivaldybės biudžeto lėšos (SB); dotacijos iš valstybės ir kitų valstybės valdymo lygių (D); valstybės biudžeto lėšos (VB); Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų paramos 

lėšos (ES); kitų šaltinių lėšos ( KT). 
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