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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“ 2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

Priemonės 

kodas 
Priemonė Rodikliai  Atsakingi vykdytojai  

Įvykdymo 

terminas 
Asignavimai  

TIKSLAS. DIDINTI ŠVIETIMO ĮTRAUKTĮ IR VEIKSMINGUMĄ, SIEKIANT ATITIKTIES ASMENS IR VISUOMENĖS POREIKIAMS 
 

 

1 UŽDAVINYS. Užtikrinti kokybišką ugdymą, atliepiantį kiekvieno vaiko raidą, jo intelektinius bei kūrybinius poreikius. 
 

 

01 Inovacijomis grįstas 

ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis 

ugdymas. 

Nuo 2022-09-01 50-60 proc. ikimokyklinio ugdymo grupėse  

įgyvendina metodines rekomendacijas „Inovacijos vaikų 

darželyje“.  

Nuo 2022-09-01 priešmokyklinio ugdymo grupėse 

įgyvendinama atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa 

– 100 proc. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

02 STEAM  metodikos 

taikymas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

procese. 

50 proc. vaikų dalyvavo patirtiniu ugdymu grįstose veiklose: 

įgyvendinti projektai STEAM srityje, vykdos patyriminės 

veiklas netradicinėje aplinkoje, organizuoti edukaciniai 

renginiai STEAM temomis. 

Išplėtotos patyriminio ugdymo erdvės 2 grupėse. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

03 Vykdomi ugdymo 

projektai. 

Vykdytas ne mažiau kaip vienas ilgalaikis projektas 

kiekvienoje grupėje. 

Mokytojai  2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

04 Dalyvavimas eTwinning 

platformoje. 

Dalyvauta 8-10 eTwinning projektuose. 

Parengti 1-2 projektai eTwinning platformoje. 

Mokytojai  2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 



05 Ugdymasis už darželio 

ribų. 

Kiekvienas mokytojas organizavo ne mažiau kaip 2 veiklas 

už lopšelio-darželio ribų. 

Mokytojai  2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

06 Kiekvieno mokinio 

individualios pažangos 

analizė. 

Ne mažiau kaip 2 kartus per metus organizuojami  

individualūs pokalbiai apie vaiko pažangą su mokinių tėvais, 

mokytojais. 

100 proc. mokytojų stebi ir analizuoja, vertina mokinių 

individualią pažangą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

2 UŽDAVINYS. Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą, užtikrinti saugią aplinką kiekvienam mokiniui.  
 

 

01 Savalaikės ir kokybiškos 

švietimo pagalbos 

teikimas lopšelyje-

darželyje. 

Mokinių dalis, kuriems sistemingai teikiama reikalinga 

pagalbos mokiniui specialistų pagalba – 100 proc. 

(logopedas, specialusis pedagogas, mokytojo padėjėjas). 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, švietimo 

pagalbos specialistai 

2022 m.  SB, VB 

lėšos 

02 Sisteminės ir 

veiksmingos švietimo 

pagalba teikimas 

kiekvienam vaikui, 

turinčiam specialiųjų 

ugdymo (si) poreikių. 

▪ Visiems vaikams, turintiems didelių ugdymosi poreikių, 

parengti individualūs ugdymo planai, 2 kartus metuose 

(žiemą ir pavasarį) vertintas grįžtamasis ryšys. 

▪ Sukurta komandinio darbo forma, įtraukianti visus ugdymo 

proceso dalyvius bendram darbui ugdant specialiųjų poreikių 

vaikus. Susitarta dėl veiklos periodiškumo. 

▪ Parengtos pritaikytos  programos mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, atsižvelgiant į Alytaus miesto 

PPT rekomendacijas.  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, švietimo 

pagalbos specialistai 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

03 Mokinių sveikatos 

stiprinimas dalyvaujant 

ilgalaikiuose projektuose, 

vykdant įvairias sveikatą 

stiprinančias veiklas. 

▪ Dalyvauta ne mažiau kaip 5 ilgalaikiuose ir 

respublikiniuose sveikatos stiprinimo projektuose.  

▪ Dalyvauta įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos ir Suvalkų miesto savivaldybės (Lenkijos 

Respublika) vykdomame projekte „Būk aktyvus – būsi 

sveikas“ 2 etapas.  

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m.  SB, ES 

lėšos 

04 Kryptingos ir aktyvios 

fizinės veiklos, 

skatinančios mokinių 

fizinio aktyvumo plėtrą, 

vykdymas. 

Sėkmingai įgyvendintas Sporto rėmimo fondo projektas, 

skatinantis fizinio aktyvumo plėtrą „Mokomės gyventi 

sveikai ir laimingai“:  

▪ 100 proc. mokinių 3 kartus per savaitę dalyvauja fizinio 

ugdymo veiklose; 

▪ pravesti 3‒4 sveikatingumo renginiai bendruomenei; 

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m.  SB lėšos; 

Projekto 

lėšos  



  ▪ 100% bendruomenės narių dalyvauja fizinį aktyvumą 

skatinančiuose renginiuose;  

▪ parengtas metodinių rekomendacijų leidinys „Vaikų 

judrieji žaidimai“. 

   

05 Prevencinių programų 

įgyvendinimas. 

Programa „Kimochis“ įgyvendinama 3 grupėse. 

Programa „Zipio draugai“ įgyvendinama 1 grupėje. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. VB lėšos; 

Žmogiškieji 

ištekliai 

06 Gabių mokinių ugdymas. Sėkmingas mokinių dalyvavimas miesto ir šalies 

projektuose, parodose, konkursuose, renginiuose. 

Mokytojai 2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

07 Sukuriama palanki 

aplinka grįžusių iš 

emigracijos Lietuvos 

piliečių ar atvykusių 

užsieniečių vaikams. 

100 proc. mokinių gauna reikiamą švietimo pagalbą, siekiant 

sėkmingos integracijos. 

 

Direktorius 

Švietimo pagalbos 

specialistai 

Mokytojai 

2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

08 Organizuojamas  mokinių 

maitinimas.  

Pradėtas vykdyti ekologiškas vaikų maitinimas.  

Vykdoma programa „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno 

produktų vartojimo skatinimas vaikų įstaigoje“. 

Direktorius 

Maitinimo 

organizavimo ir 

higienos priežiūros 

specialistas 

2022 m.  SB, VB, KT  

lėšos 

09 Tikslingai panaudotos 

skirtos lėšos ugdymo 

proceso aprūpinimui. 

100 % – skirtos lėšos panaudotos, atsižvelgiant į mokytojų 

metodinėje taryboje išsakytus argumentus, įvertinus jų 

svarbą mokymo proceso organizavimui. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2022 m. SB, VB, KT  

lėšos 

3 UŽDAVINYS. Skatinti efektyvų ir veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, siekiant asmens gebėjimų ir kvalifikacijos darnos su asmens ir 

mokyklos poreikiais. 
 

01 Mokytojų kompetencijų 

stiprinimas.  

100 proc. mokytojų dalyvauja ilgalaikėje programoje 

„Besimokančių darželių tinklas“. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. SB, VB 

lėšos 

3 mokytojai dalyvauja ilgalaikiuose mokymuose ir tobulina 

savo kvalifikaciją socialinių ir emocinių kompetencijų 

ugdymo srityje. 

2 mokytojai dalyvauja ilgalaikiuose mokymuose apie 

įtraukujį ugdymą ikimokyklinėje įstaigoje. 

100 proc. mokytojų dalyvauja įvairiuose kvalifikaciniuose 

renginiuose. 

02 Atestacijos vykdymas. Aukštesnę kvalifikacinę kategoriją įgis 2  mokytojai. Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. SB, VB 

lėšos 



03 Nuosekliai 

įgyvendinamas 

kryptingas  IT 

kompetencijų ugdymas. 

100 proc. mokytojų gilins  IKT gebėjimus. 

60 proc. mokytojų jaučiasi gerai pasirengę naudotis 

skaitmeniniais įrankiais. 

30 proc. geba kurti  kokybišką skaitmeninį ugdymo turinį. 

Direktorius 

Mokytojai 

 

2022 m. VB lėšos 

04 Įgyvendinti mokymosi 

visą gyvenimą principus. 

1 mokytojas studijuoja ir siekia įgyti  magistro  studijų 

kvalifikaciją. 

Mokytojas 2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

05 Pagerėja aptarnaujančio 

personalo darbuotojų 

dalyvavimas 

tiesioginiame vaikų 

ugdymo procese. 

80 procentų aptarnaujančio personalo darbuotojų dalyvauja 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

Direktorius  2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

06 Kolegialaus 

bendradarbiavimo 

skatinimas. 

Mokytojai stebi bent 2-3 kolegų veiklas ir teikia profesionalų 

grįžtamąjį ryšį.  

 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

2022 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

TIKSLAS - STIPRINTI TAUTINĮ IR PILIETINĮ TAPATUMĄ, DIDINTI KULTŪROS  SVARBĄ. 
 

 

1 UŽDAVINYS. Kurti prielaidas išsaugoti lietuvių tautos savitumui ir tapatumui. 
 

 

01 Tautinio, patriotinio ir 

pilietinio ugdymo 

renginių organizavimas 

lopšelio-darželio  

bendruomenėje. 

3–4  tautinio pilietinio ugdymo renginiai.  

100 proc. mokinių dalyvauja tautiniuose, patriotiniuose ir 

pilietinio ugdymo renginiuose. 

80 proc. bendruomenės narių dalyvauja renginiuose. 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

Mokytojai 

2022 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

 

02 Lietuvių kalbos ir 

etnokultūros 

puoselėjimas. 

1–2 renginiai, skirti etnokultūros puoselėjimui. 

Dalyvaujame tautosakos konkurse „Leliumoj“. 

Bent 1 kartą per metus priešmokyklinio ugdymo grupių 

mokiniai lankosi Alytaus Kraštotyros muziejuje.  

5 renginiai lietuvių kalbos dienoms paminėti. 

Mokytojai 2022 m. VB lėšos 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

 

Direktorė                                                                                                                                                                            Irena Andžiulytė 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                                                                   Valentina Barysaitė 
 


