
PRIENŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

                                                                                         PLANUOJAMA 2022–2023 M. M. VEIKLA 

 

Tikslas: 
1. Gerinti švietimo paslaugų kokybę, siekiant ugdytinių ugdymosi pažangos ir pasiekimų. 
 
Uždaviniai: 
1.1.Užtikrinti ugdymo proceso planavimą, atsižvelgiant į vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. 
1.2.Plėtoti kolegialų pedagogų bendradarbiavimą. 

 
Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

1.1.1. Organizuoti diskusijas su 
pedagogais, patirties 
pasidalijimui apie ugdymo 
proceso veiklų planavimą, 
atsižvelgiant į vaikų pasiekimų 
rezultatus. 

Pagerėjusi ugdomųjų 
veiklų planavimo ir 

organizavimo kokybė. 

2 kartus m. m. 
(rudenį, pavasarį) 

Žmogiškieji 

Priemonės įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 
Diskusija „Ugdymo proceso 
veiklų planavimas, atsižvelgiant 
į vaikų pasiekimų rezultatus“ 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 

pasitarimai.   

 

2022 m. rugsėjis 
 

2023 m. gegužė 

Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



1.1.2. Parengti ataskaitas apie 
ikimokyklinio ugdymo 
programos „Saulės zuikučiai“ ir 
vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo rezultatų dermę. 

Pagerėję vaikų 
ugdymo(si) pasiekimai ir 

pažanga. 

2 kartus m. m. 
(rudenį, pavasarį) 

Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

Ataskaitos „Ikimokyklinio 
ugdymo programos „Saulės 
zuikučiai“ ir vaikų pasiekimų ir 
pažangos vertinimo rezultatų 
dermė“ 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 

pasitarimai, grupių tėvų 

susirinkimai.  

 

2022 m. spalis 
 
 

2023 m. birželis 

Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

1.1.3. Vykdyti pedagoginės 
veiklos stebėseną, vertinimą ir 
įsivertinimą. 

Rezultatų 
susisteminimas, 

aptarimas ir 
panaudojimas darbo 
kokybės gerinimui. 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

Vadovautis Pedagoginio darbo 
priežiūros planu 2022–2023 m. 
m. 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai. 

Visus metus Direktorė                                                                           
Rita Drazdauskienė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Vaida Aleškevičienė                      

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



1.1.4. Darželio pedagogams 
dalyvauti kvalifikacijos 
tobulinimo programose, siekiant 
pagilinti žinias apie ugdymo 
proceso planavimą ir 
organizavimą.  

Pagerėjusi ugdomųjų 
veiklų planavimo ir 

organizavimo kokybė. 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

4.1. Sudaryti sąlygas 
pedagogams dalyvauti 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose pagal Švietimo 
pagalbos tarnybos ir kitų 
kvalifikacijos tobulinimo 
institucijų parengtas programas. 
4.2. Dalintis įgytomis teorinėmis 
žiniomis apie ugdymo proceso 
planavimą ir organizavimą 
pritaikant praktinėje veikloje. 
 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

1.1.5. Auklėtojų padėjėjoms 
dalyvauti bent vienoje 
ilgalaikėje įgūdžių tobulinimo 
programoje, stebėti filmuotas 
ugdomąsias veiklas ir dalyvauti 
veiklų aptarimuose. 

Efektyvus auklėtojų 
padėjėjų darbas 

ugdomosios veiklos 
įgyvendinime. 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 



5.1. Sudaryti sąlygas auklėtojų 
padėjėjoms dalyvauti ilgalaikėse 
įgūdžių tobulinimo programose 
bei stebėti filmuotas ugdomąsias 
veiklas ir dalyvauti veiklų 
aptarimuose. 
5.2. Pritaikyti įgytas žinias ir 
gerąsias darbo patirtis praktinėje 
veikloje. 
 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai, direkciniai 
pasitarimai. 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojų 
padėjėjos. 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

1.1.6. Stiprinti pedagogų ir tėvų 
bendradarbiavimą, suteikiant 
tėvams savaitinių grupės veiklos 
planų peržiūros teises e. dienyne 
„Mūsų darželis“. 

Pagerėjęs komandinis 
darbas, sustiprėjęs 

bendradarbiavimas su 
šeima, skatinama 

abipusė atsakomybė už 
vaiko ugdymą(si). 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

6.1. Sukurti tėvams prieigas prie 
e. dienyno „Mūsų darželis“, 
suteikiant savaitinių grupės 
vaiklos planų peržiūros teises. 
6.2. Siekti, jog tėvai naudotųsi 
prieiga prie e. dienyno ir 
domėtųsi vaiko pasiekimais bei 
skatinanti abipusę atsakomybę 
už vaiko ugdymąsi(si). 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai, grupių tėvų 
susirinkimai. 

2022 m. lapkritis Direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos. 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



1.2.1. Išplėtoti kolegialų 
pedagogų bendradarbiavimą.  

Visoms pedagogėms 
stebėti bent po 1 kolegės 

ugdomąją veiklą ir 
pasikviesti bent po 1 
kolegę į savo vedamą 

ugdomąją veiklą. 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

1.1. Pedagogai 
bendradarbiaudami stebi kolegų 
ugdomąsias veiklas ir skleidžia 
gerąją patirtį pasikviesdami 
kolegas, taip tobulindami savo 
kompetencijas bei sukurdami  
palankesnę vaikų ugdymuisi ir 
bendradarbiavimui aplinką. Po 
ugdomosios veiklos vyksta 
grįžtamojo ryšio pokalbis. Jo 
metu pedagogai suteikia vienas 
kitam vertingos informacijos 
apie jų darbą ugdomųjų veiklų 
metu.  

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai. 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Tikslas: 
2. Didinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) prieinamumą ir sudaryti  sąlygas vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimui. 

 
Uždaviniai: 
2.1. Viešinti įstaigos vykdomas veiklas įstaigos internetinėje svetainėje ir rajoninėje spaudoje. 
2.2. Pasiruošti įtraukiajam ugdymui, užtikrinant specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams.    
 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas  Ištekliai 



2.1.1. Didinti vaikų ugdymo 
prieinamumą pristatant įstaigos 
bendruomenę ir jos vykdomas 
veiklas. 

Publikuojamas bent 
vienas straipsnis 
rajoninėje spaudoje, 
darželio svetainėje. 
Informacijos 
prieinamumas 
visuomenei, padidėjęs 
susidomėjimas įstaiga. 

Kartą per metus Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

1.1. Publikuoti straipsnį 
rajoninėje spaudoje, darželio 
svetainėje pristatant įstaigos 
bendruomenę ir jos 
vykdomas veiklas. 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai. 

2023 m. kovas Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

2.2.1. Dalyvauti mokymuose 
padedančiuose pedagogams 
įgyti patirties ir žinių tinkamai 
organizuoti įtraukųjį ugdymą. 
 

Ne mažiau kaip 90 proc. 
pedagogų dalyvaus 

mokymuose ir 
pritaikydami 

mokymuose įgytas žinias 
gebės tinkamai 

organizuoti įtraukųjį 
ugdymą. 

Nuolat  Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 



1.1. Sudaryti sąlygas 
pedagogams dalyvauti 
kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose pagal Švietimo 
pagalbos tarnybos ir kitų 
kvalifikacijos tobulinimo 
institucijų parengtas programas. 
1.2. Dalintis įgytomis teorinėmis 
žiniomis apie įtraukiojo ugdymo 
organizavimą. 

 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai. 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

2.2.2. Organizuoti diskusiją 
pedagogams ir pagalbos 
specialistams  „Specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių vaikų 
ugdymas ir integracija. Kur 
esame ir kaip dirbsime?“, 
nusimatyti veiklos gaires. 

2022 m. pabaigoje 
parengtos ir kiekvienų 

metų pabaigoje 
atnaujinamos veiklos 

gairės darbui su 
specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčiais 
vaikais.   

Kartą per metus Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

2.1. Diskusija „Specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių vaikų 
ugdymas ir integracija. Kur 
esame ir kaip dirbsime?“  
2.2. Parengti veiklos gaires 
darbui su specialiųjų ugdymo(si) 
poreikių turinčiais vaikais. 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai, Vaiko 
gerovės komisijos 
posėdžiai. 

2022 m. lapkritis 
 
 
 

2022 m.  
gruodis 

Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



2.2.3. Pedagogams ir pagalbos 
specialistams bendradarbiauti su 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių 
turinčių vaikų tėvais, įveiklinant 
juos dėl veiklų tęstinumo 
namuose. 

Veiklų integralumas ir 
vaikų žinių įtvirtinimo 

užtikrinimas. 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

3.1. Įveiklinti specialiųjų 
ugdymo(si) poreikių turinčių 
vaikų tėvus, siekiant veiklų 
tęstinumo namuose bei žinių 
įtvirtinimo, jog pildytų 
Individualios veiklos su 
ypatingų poreikių vaiku formą 
bei užrašytų pastebėjimus kaip 
pavyko įgyvendinti numatytą 
tikslą. 
 
 
 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai, Vaiko 
gerovės komisijos 
posėdžiai. 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

2.2.4. Pritaikyti ugdymo(si) 
erdves įtraukiąjam ugdymui, 
įsigyti ugdymo(si) priemonių. 
 

Pagal poreikį pritaikytos 
ugdymo(si) erdvės, 
įsigyta priemonių. 

Nuolat Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

4.1 Pritaikyti ugdymo(si) erdves 
įtraukiąjam ugdymui. 
4.2. Įsigyti ugdymo(si) 
priemonių. 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai, Vaiko 
gerovės komisijos 
posėdžiai 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 



Tikslas: 
3.Kurti sveiką, saugią, estetišką vaiko ugdymą(si) skatinančią aplinką išlaikant tvarius santykius bendruomenėje. 
 
Uždaviniai: 
3.1. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir tenkinti prigimtinius vaikų poreikius. 
3.2. Dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamo Erasmus+  projekto „Mokymuisi palanki aplinka; nuo poreikio link poveikio“ veiklose. 
3.3. Skatinti pagarbų elgesį ir patyčių mažinimą vaikų tarpe, planingai įgyvendinant socialinio-emocinio ugdymo programas. 
3.4. Turtinti įstaigos materialinę bazę, kuriant funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 
 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

3.1.1. Organizuoti įvairius 
projektus, renginius 
prigimtiniams vaikų poreikiams 
tenkinti, ypač sveikos 
gyvensenos įgūdžių ugdymui. 

Patenkinti prigimtiniai 
vaikų poreikiai. 

 

Nuolat 
 

Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

1.1. Vaikų piešinių parodos 

„Mano mylimas darželis“ 

organizavimas su šeimų 

sveikinimais skirtais darželio 

60- mečio jubiliejui. 

 

Mokytojų Tarybos 
posėdis, Metodinės 
grupės ir direkciniai 

pasitarimai 

2022 m. rugsėjis 

 

Direktoriaus   pavaduotoja ugdymui V. 

Aleškevičienė, meninio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ž. Kondrotienė, grupių mokytojos. 

 



1.2. Projekto „Rudens gėrybių 

karalystė“ įgyvendinimas“. 

1.2.1. Kūrybinių darbų parodos 

iš gamtinės medžiagos 

organizavimas. 

 
1.3. Rytmečio „Ką mena 
žvakelė?“ rengimas ir 
integravimas į ugdomąją veiklą. 
 
1.4. Šv. Martyno dienos 
minėjimo „Žibintų šviesele 
apšviesim darželį“ ir vakaronės 
su tėveliais organizavimas. 
 
1.5. Projekto „Lai rieda 

kalėdinis traukinys“ 

įgyvendinimas. 

 
1.5. 1. Advento veiklų 

integravimas į ugdomąją veiklą. 

1.5.2.  Šventės – susitikimo su 

Kalėdų Seneliu „Kalėdinė 

pasaka“ organizavimas. 

 spalis-lapkritis 

 

 
 
 

 

 

spalio 31 d. 

 

 

lapkričio 11 d. 

 

 

gruodis 

 
 
 

lapkritis-gruodis 
 
 
 
 

gruodis 

 

 

 

 



1.6. Maltiečių paramos akcijos 

„Pasidalink gerumu“ 

organizavimas. 

1.6.1. Kalėdinių atvirukų 
gaminimas Prienų globos namų 
seneliams. 
 
1.7. Pilietinės iniciatyvos, 

skirtos sausio 13-ajai „Atmintis 

gyva, nes liudija“ rengimas ir 

integravimas į ugdomąją veiklą. 

1.8. Užgavėnių pramogos 

(persirengėlių eisenos) „Žiema, 

žiema, bėk iš kiemo“ 

organizavimas.  

1.9. Projekto „100 darbelių, tau, 

gimta šalele“ įgyvendinimas. 

1.9.1. Rytmečių „Vasario 16-oji 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
 
diena“ ir „Kovo 11-oji Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 

diena“ rengimas ir integravimas 

į ugdomąją veiklą. 

gruodis 

 

 
 
 
 
 
 

2023 m.  sausio 13 d. 
 
 
 
 
 

2023 m. vasario 
21 d. 

 
 
 
 

vasaris-kovas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.9.2.Kūrybinių darbų parodos 

„Kuriame tautinę juostą“ 

organizavimas. 

1.9.3.  Akcijos „Apjuoskime 
darželį tautine juosta“,  skirtos 

kovo 11-osios Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimui 

paminėti, organizavimas. 

1.10. Akcijos „Velykinis 

kiškučių bėgimas“ 

organizavimas. 

1.11.  Bitės dienos minėjimo 

organizavimas (edukacija 

vaikams „Apie medų ir bites“). 

 
1.12. Šeimų sporto šventės 

„Mūsų sportiška šeima“ 

organizavimas. 

1.13. Respublikinio „Saulučių“ 
darželių sambūrio 
organizavimas 
1.14. Rytmečio, skirto Vaikų 

gynimo dienai paminėti, 

organizavimas (darželio kieme) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

balandis 
 
 
 

2023 m. gegužės 19 d. 
 
 
 
 
 

2023 m. gegužės 15 d. 
 
 
 

gegužė 
 
 
 

2023 m. birželio 1 d. 
 
 

 



1.15. Saugaus elgesio temų „Būk 

saugus darželyje, gatvėje ir 

namuose“ integravimas į 

kasdienes ugdomąsias veiklas. 

1.16. Projekto „Mažieji 

sveikuoliai“ įgyvendinimas. 

 

 Visus metus 
 
 
 
 
 

Visus metus 
 
 

 

 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

3.1.2. Dalyvauti 
respublikiniuose projektuose, 
skatinančiuose vaikų fizinį 
aktyvumą, meninę raišką. 

Ugdomi sveiki, fiziškai 
aktyvūs vaikai, ugdomas 
vaikų kūrybiškumas per 
meninę raišką. 
Iš projektų lėšų įsigyta 
fizinio aktyvumo 
pratyboms reikalingų 
priemonių.  
 
 
 
 
 
 

Nuolat 
 

Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 



2.1. Renginio „Mažųjų 

maratonas“ organizavimas, 

minint BeActive sporto savaitę. 

2.2. Renginio „Futboliuko 
fiesta“ organizavimas, minint 
Europos Masinio futbolo 
savaitę. 

 
2.3. „Lietuvos mažųjų žaidynių“ 
I etapo organizavimas ir 
dalyvavimas kituose etapuose. 
 
2.4. Projekto „Futboliukas“ 

veiklų organizavimas. 

 
 

2.5. Akcijos „Rieda rieda 

rateliukai“ organizavimas. 

 

2.6. Akcijos „Mažoji mylia 2022“ 

organizavimas. 

 
2.7. Akcijos „Sportuojantis 

koridorius“ organizavimas. 

 

2.8. „Ikimokyklinukų žiemos 
olimpiados“ organizavimas“ 

 

Mokytojų Tarybos 
posėdis, Metodinės 
grupės ir direkciniai 

pasitarimai 
 

 

2022 m. 
rugsėjo 23-30 d 

 
 

rugsėjis 
 
 
 
 
 

2022 m. spalis- 2023 m. gegužė 
 
 

2022 m. rugsėjis – 2023 m. 
gegužė 

 
 
 
 
 

         2022 m. rugsėjo 22 d. 
 
 
 
 

2022 m. spalis 
 

 
 

2022 m. lapkritis 
 

 
 

2023 m. sausis 

Direktoriaus   pavaduotoja ugdymui V. 
Aleškevičienė, meninio ugdymo mokytoja 

metodininkė Ž. Kondrotienė, grupių mokytojos 



Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

3.2.1. Praktiškai įgyvendinti 
projekto mokymuose įgytas 
emocinės aplinkos gerinimo 
idėjas. 

Sukurta darbui  ir vaikų 
ugdymui(si) palanki 
emocinė aplinka. 

 

Nuolat 
 

Žmogiškieji 

Priemonių įgyvendinimas Refleksija Data Vykdytojai 

1.1. Įvairiais būdais ir 
priemonėmis kurti darbui ir 
vaikų ugdymui(si) palankią 
emocinę aplinką. 
1.2. Visiems darbuotojams 
prisiimti asmeninę atsakomybę 
kuriant emociškai palankią, 
darbui ir ugdymui vertingą 
aplinką įstaigoje. 

Mokytojų Tarybos 
posėdis, Metodinės 
grupės ir direkciniai 

pasitarimai 

Visus metus Direktoriaus   pavaduotoja ugdymui V. 
Aleškevičienė, meninio ugdymo mokytoja 
metodininkė Ž. Kondrotienė, grupių mokytojos. 

 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

3.3.1. Įsigyti 2 grupėms 
priemonių  dirbti su socialinio-
emocinio intelekto ugdymo 
programa „Kimočiai“ 

Įsigytos socialinio-
emocinio intelekto 
ugdymo programos 

„Kimočiai“ priemonės  2 
grupėms ir dirbama su 

jomis. 

Nuolat 
 

Žmogiškieji 

Refleksija Data Vykdytojai 
Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai 

Visus metus Direktorė R. Drazdauskienė, 
direktoriaus   pavaduotoja ugdymui V. 
Aleškevičienė,  

 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



3.3.2. Integruoti į ugdymo 
procesą socialinio-emocinio 
ugdymo programas: „O jeigu 
būtų kitaip ◌ׅ“, „Dramblys“, 
mokytojų parengtas aprobuotas 
ir patvirtintas metodines 
priemones. 

Pagarbus vaikų elgesys 
ir patyčių nebuvimas 

vaikų tarpe. 

Nuolat 
 

Žmogiškieji 

Refleksija Data Vykdytojai 

Mokytojų Tarybos 

posėdis, 

Metodinės grupės 
pasitarimai 

Visus metus Direktoriaus   pavaduotoja ugdymui V. 
Aleškevičienė, grupių mokytojos. 

 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

3.4.1. Įrengti 2 grupėms lauko 
edukacines erdves. 

Įrengtos lauko 
edukacinės erdvės 2 

grupėms. 

Pagal galimybes 
 

Žmogiškieji 

Refleksija Data Vykdytojai 

Mokytojų Tarybos 
posėdis, 
Metodinės grupės 
pasitarimai 

Visus metus Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė  

 
Tikslas: 
4. Užtikrinti racionalų finansinių išteklių panaudojimą. 
 
Uždaviniai: 
4.1. Praturtinti ugdymo bazę.  
 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



1.1. Lauko aplinkos sukūrimas ir 

priežiūra, priemonių įsigijimas. 

1. Numatytos priemonės 
lauko aplinkos 
sukūrimui. 
2. Atliekama 
smėliadėžių priežiūra ir 
apželdinimas, gėlynų 
priežiūra. 
3. Sukurta estetinė 
grupių, lauko aikštelių 
aplinka. 

. 

Visus metus Žmogiškieji ištekliai, savivaldybės lėšos, rėmėjų lėšos, 

lėšos ugdymo reikmėms darželyje. 

 

Refleksija Vykdytojai 
Lopšelio-darželio Tarybos posėdis. 

 

Direktorė  
R. Drazdauskienė,  
direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, lopšelio-darželio Taryba, ūkio 
dalies darbuotojai. 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 

1.2.Metodinių priemonių 
įsigijimas. 

Praturtinta grupių 
ugdomoji aplinka, 

gerinamas ugdymo(si) 
procesas 

Visus metus Mokinio krepšelio lėšos 

Refleksija Vykdytojai 
Lopšelio-darželio Tarybos posėdis. 

 

Direktoriaus   pavaduotoja 
ugdymui  
V. Aleškevičienė, grupių mokytojos 

Priemonės Numatomas rezultatas Laikas Ištekliai 



1.3.Lėšų gautų iš 1,2 
proc.gyventojų pajamų 
mokesčio, pervesto lopšeliui-
darželiui, tikslingas naudojimas. 

1.Racionalus finansinių 
išteklių panaudojimas. 
2. Susitarta dėl 
priemonių poreikio, jų 
įsigijimo. 
3. Praturtinta grupių 
ugdomoji aplinka. 
4. Gerinama ugdymo(si) 
proceso kokybė. 
5. Plėtojamas 
bendradarbiavimas su 
ugdytinių tėvais, 
socialiniais partneriais. 

Visus metus Žmogiškieji 

Refleksija Vykdytojai 
Lopšelio-darželio Tarybos posėdis. 

 

Direktorė 
R. Drazdauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  
V. Aleškevičienė, 
lopšelio-darželio Tarybos  nariai, grupių auklėtojos. 

 

 

Veiklos planą parengė darbo grupė: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Aleškevičienė (pirmininkė),  vyr. auklėtojos Jolanta Juodsnukienė, Laura Revinskienė, Inesa Tamošiūnienė (narės),   

auklėtoja Jūratė Vilkaitė Barcelos (narė),  meninio ugdymo mokytoja metodininkė Ž. Kondrotienė (narė). 

 


