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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2021-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 

šaltinis  

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 – 152. 

Pedagogų darbo užmokestis. 

Direktorius  I-IV 

 ketvirtis 

 

SB, VB 

lėšos 

Specialiųjų poreikių vaikų, 

turinčių kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimus, ugdymas. 

Specialiųjų poreikių vaikų   skaičius – 62. 

Logopedų, specialiojo pedagogo ir mokytojo 

padėjėjo darbo užmokestis. 

Logopedas, 

specialusis  

pedagogas 

I-IV 

 ketvirtis 

 

SB, VB 

lėšos 

Prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

Tarptautinės prevencinės programos „Zipio 

draugai“ įgyvendinamas 2 grupėse (40 vaikų). 

Socialinės-emocinės programos „Kimočiai“  

įgyvendinamas 3 grupėse (60 vaikų). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

 

VB 

lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Dalyvavimas projektinėje 

veikloje. 

Dalyvavimas bent 8-10  respublikiniuose ir 

tarptautiniuose  projektuose. 

Vykdytas ne mažiau kaip vienas ilgalaikis 

projektas kiekvienoje grupėje. 

Pedagogai I-IV 

 ketvirtis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Sveikatos stiprinimas 

dalyvaujant ilgalaikiuose 

projektuose.  

100% bendruomenės narių dalyvavimas: 

Sporto rėmimo fondo projekte ,,Mokomės gyventi 

sveikai ir laimingai“; tarptautiniame projekte 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

I-IV 

 ketvirtis 

 

SB, ES 

lėšos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Būk aktyvus - būsi sveikas“; projekte  „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2021“, projekte „Sveikatiada“. 

2 grupės (40 vaikų) dalyvauja saugaus eismo 

projekte „Augu saugus ir atsakingas“. 

1 grupė (20 vaikų) dalyvauja projekte „Sveikata 

visus metus 2021“. 

ugdymui, 

pedagogai 

Patyriminio mokymo 

krypties stiprinimas. 

Vykdytos 2‒3 edukacinės programos. 

Organizuotos 1‒2 veiklos už darželio ribų.  

Dalyvauta bent 2-3 respublikiniuose STEAM 

renginiuose: projektuose, akcijose, parodose. 

Vykdyta 10 integruotų veiklų, kai kartu mokosi 

kelių skirtingo amžiaus grupių vaikai. 

Kiekvienoje grupėje 1 kartą per mėnesį 

organizuojamos patyriminio ugdymo veiklos. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

SB, VB 

lėšos 

Bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais, 

siekiant gerinti ugdymo 

kokybę.   

Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais 

partneriais, vykdant tikslines veiklas:  

organizuojant bent 2 parodas; 3 bendrus renginius; 

2  mokytojų  mokymosi išvykas į  Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo mokyklas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

IKT plėtra ugdymo procese 

diegiant elektroninio dienyno 

sistemą. 

Naudojama iki 80 % elektroninio dienyno „Mūsų 

darželis“ meniu punktų. 

100 % įstaigą lankančių vaikų tėvai prisijungs prie 

elektroninio dienyno „Mūsų darželis“. 

Direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui; 

pedagogai 

I-IV 

 ketvirtis 

Žmogiškieji 

ištekliai 

0102 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemingas ir 

kryptingas 

kvalifikacijos 

kėlimas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimas.  

Vykdoma atestacija. 

Visi pedagogai dalyvauja tiksliniuose 

kvalifikacijos  renginiuose (ne mažiau 5 dienas). 

Aukštesnės kvalifikacinės kategorijos siekia 1 

mokytojas. 

Direktorius, 

direktoriaus  

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

VB 

lėšos 

Lopšelio-darželio pedagogų 

gerosios patirties sklaida 

įstaigoje ir už jos ribų. 

Organizuotas 1 seminaras įstaigos pedagogams; 

2 seminarai Alytaus miesto ir rajono ikimokyklinių 

įstaigų pedagogams. 

Dalyvauta bent 2 respublikinėse konferencijose. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

Kolegialaus mokytojų 

bendradarbiavimo 

plėtojimas. 

2 kartus per mėnesį pedagogai pasidalins 

mokymuose įgyta patirtimi su įstaigos kolegomis. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 



  Besimokančios 

bendruomenės formavimas. 
50% aptarnaujančio personalo dalyvaus 

tiksliniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

Direktorius  I-IV 

 ketvirtis 

SB 

lėšos 

0103 Materialinės 

bazės 

gerinimas, 

užtikrinant 

saugią ir sveiką 

ugdymo 

aplinką. 

Naujų edukacinių erdvių 

kūrimas. 

Įrengtos 2 tyrinėjimo erdvės ir sudarytos sąlygos 

sistemingam vaikų patyriminiam ugdymui. 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

VB ir KT 

lėšos 

 Funkcionalios lauko aplinkos 

kūrimas. 

Tęsiamas meninės veiklos erdvės lauke įrengimas.  

Futbolo/krepšinio aikštelės įrengimas 

(įgyvendinant tarptautinį projektą „Būk aktyvus – 

būsi sveikas“). 

Sportinių įrenginių įsigijimas (įgyvendinant Sporto 

rėmimo fondo projektą „Mokomės gyventi sveikai 

ir laimingai“). 

Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV 

 ketvirtis 

SB, ES, KT 

lėšos 

Ugdymo (-si) priemonių 

įsigijimas (žaislai, knygos, 

sportinis inventorius ir kt.). 

8 grupėms, 2 logopedų kabinetams, specialiojo 

pedagogo kabinetui, sporto salei. 

Įsigytas 1 nešiojamasis kompiuteris. 

Įsigytos IKT priemonės individualiai vaikų veiklai 

(1 grupei). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV 

 ketvirtis 

 

VB 

lėšos 

Baldų įsigijimas. Įsigytos vaikų drabužinės 1 grupei.  

 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

III-IV 

ketvirtis 

VB ir KT 

lėšos  

Minkšto inventoriaus  

įsigijimas. 

Įsigyta pagalvių (20 vnt.), antklodžių (20 vnt.), 

rankšluosčių (50 vnt.). 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

III-IV 

ketvirtis 

SB ir KT 
lėšos 

Vidaus patalpų remontas. Atnaujintos Valdorfo grupės patalpų grindys. 

Pakeistas apšvietimas  vienoje grupėje. 

Pakeistos 2 grupių miegamųjų patalpų grindys. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

I-III 

 ketvirtis 

 

SB, KT 
lėšos 

0104 

 

 

 

 

Vaikų 

maitinimo 

organizavimas 

ir higienos 

normas 

atitinkančios  

Vaikų maitinimas. Užtikrinamas sveikas ir  kokybiškas 152 vaikų 

maitinimas. 

Maitinimo 

organizavimo 

ir higienos 

priežiūros 

specialistė  

I-IV 

ketvirtis 

SB, ES 
lėšos 

Programos „Vaisių ir 

daržovių bei pieno ir pieno 

Pagerintas vaikų  maitinimas 152 vaikams. Maitinimo 

organizavimo 

I-IV 

ketvirtis 

ES 
lėšos 



aplinkos 

kūrimas. 

produktų vartojimo 

skatinimas vaikų įstaigose“ 

vykdymas. 

ir higienos 

priežiūros 

specialistas 

Valymo ir higienos 

priemonių įsigijimas. 

100 proc. įstaigos darbuotojai aprūpinti 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). 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                                       Irena Andžiulytė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                  Valentina Barysaitė 


