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PATVIRTINTA  

Utenos vaikų lopšelis – darželis 

„Želmenėlis“ direktoriaus  

2019 m. kovo   d. įsakymu Nr. VV- 

 

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“                                             

2019 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

 

 I SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

 Tikslas. Užtikrinti bendruomenės švietimą ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimą. 

 

1 uždavinys. Siekti aukštos mokytojų kompetencijos ir kultūros, nuolatinio mokymosi ir 

tobulėjimo švietimo inovacijų įgyvendinimui. 

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalin-

gos lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai Pasta-

bos  

1.1. Kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, 

seminarai, 

konferencijos,  

Vadovai, 

mokytojai. 

2019 m. ML,  ŽI 90% mokytojų kasmet  

dalyvaus 2-3 

seminaruose, 

parodose, 

konferencijose, 

skaitys pranešimus.  

 

 

1.2. Sudaromos 

sąlygos 

mokytojams 

atestuotis ir įgyti 

kvalifikacinę 

kategoriją 

Vadovai, 

mokytojai. 

2019 m.  ML, ŽI 

 

1 mokytoja 

atestuojama 

aukštesnei 

kvalifikacinei 

kategorijai  

(Pagal 

atestacij

os 

planą) 

1.3. Metiniai 

pedagogų veiklos 

vertinimo pokalbiai 

Direktorius, 

mokytojai. 

2019 m. ŽI 100% mokytojų 

dalyvauja metiniuose 

veiklos vertinimo 

pokalbiuose. 

 

 

2 uždavinys. Ugdyti vaikus naudojant inovatyvias priemones ir metodus  

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalin-

gos lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai Pasta-

bos  
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2.1. Mokytojas 

kompetentingas 

kurti kokybišką 

ugdymo (si) 

aplinką, ieško 

netradicinių  

ugdymo būdų 

Vadovai, 

mokytojai. 

2019 m. ML, ŽI Mokytojai kartą per 

mėnesį veiklose 

naudoja inovatyvius 

ugdymo būdus. 

 

 

 

2.2. Kurti 

dinamišką, atvirą, 

funkcionalią, 

virtualią ugdymo 

(si) aplinką, turtinti 

įstaigos materialinę 

bazę. 

Vadovai, 

buhalteris. 

2019 m. ML, SB, 

KT, ŽI, 

LR 

Bus įsigyta 10 

planšetinių 

kompiuterių virtualios 

ugdomosios aplinkos 

kūrimui. 

 

2.3. Kurti 

edukacines ir 

inovatyvias 

priemones vaikų 

ugdomajai veiklai. 

Vadovai, 

mokytojai. 

2019 m.  ML, ŽI Per metus mokytojai 

sukurs po 1 metodinę 

priemonę vaikų 

ugdymui. 

 

3 uždavinys.  Tobulinti ugdytinių, jų tėvų, mokytojų, ir socialinių partnerių 

bendradarbiavimą ugdymo procese 

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalin-

gos lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai Pasta-

bos  

3.1. Projektų 

kūrimas ir 

įgyvendinimas 

kartu su 

socialiniais 

partneriais 

Vadovai, 

mokytojai. 

2019 m.  ML, SB, 

ŽI 

80% ugdytinių 

dalyvaus kartu su 

socialiniais partneriais 

vykdomuose 

projektuose.  

 

Per metus kuriami ir 

įgyvendinami 2-3 

projektai. 

 

3.2.  Tėvų 

įtraukimas į 

inovatyvias 

ugdymo (si) 

veiklas, projektus, 

erdvių kūrimą 

Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai/globėjai. 

2019 m. ŽI, LR, 

ML 

70 % tėvų taps 

aktyviais ugdomojo 

proceso dalyviais.  

Mokykloje 4 kartus 

per metus ugdomąsias 

veiklas organizuoja ir 

įgyvendina tėvai/ 

globėjai. 
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3.3. IT naudojimas 

bendravime ir 

bendradarbiavime 

su ugdytiniais ir jų 

tėvais 

Vadovai, 

mokytojai,  

IT specialistas. 

2019 m. ŽI Vieną kartą per metus 

vykdoma internetinė 

tėvų apklausa. 

100% atsakomumas į 

tėvų pateiktus 

klausimus 

socialiniame tinkle 

Facebook. 

Mokyklos veikla 

nuolat atnaujinama 

darželio internetinėje 

svetainėje. 

 

3.4. Skleisti gerąją 

darbo patirtį, 

geranoriškai 

dalintis idėjomis, 

pristatant 

edukacines erdves 

ir priemones 

miesto ir šalies 

pedagogams. 

Vadovai, 

mokytojai. 

2019 m. ŽI, ML 3 kartus per metus 

vykdoma gerosios 

patirties sklaida 

Mokykloje. 

2 kartus per metus - 

rajone ir respublikoje 

 

 

II SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

2019 metų vykdomų programų biudžetas 

 

 Patvirtinta 2019 

m. 

(tūkst. Eurų) 

Išlaidoms Iš jų darbo 

užmokesčiui 

ir Sodrai 

Turtui 

įsigyti 

Mokinio krepšeliui     

                          07.programa 199,5 7,8 191,7  

Savarankiškoms funkcijoms     

                         07.programa 319,9 25,7 294,2  

Švietimo įstaigų veiklos išlaidos 18,5 5,3 13,2  

Švietimo įstaigų pastatų remontui 

                         06 programa 

37,0 37,0   

Savarankiškoms funkcijoms iš 

įstaigos pajamų 

    

                          07.programa 84,8 69,6 15,2  

Iš jų: iš pajamų už paslaugas 69,9 54,7 15,2  

         iš pajamų už nuomą 0,1 0,1   

         Iš įmokų už išlaikymą       14,8 14,8   

     

Iš viso: 659,7 145,4 514,3  



4 

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 

 

Veiklos plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo direktorius. Veiklos plano įgyvendinimą 

koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Veiklos plano įgyvendinimo vertinimą atlieka 

veiklos plano rengimo grupė. Veiklos plano įgyvendinimas vertinamas metų pabaigoje (gruodžio 

mėn.) ir pristatomas mokytojų tarybos posėdžių metu. Apie veiklos plano įgyvendinimą darželio 

taryba informuojama  posėdžio metu, visuomenė – darželio interneto svetainėje – 

www.zelmenelis.utena.lm.lt 

 

 

SUDERINTA 

 

Utenos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

Vedėjas Romualdas Kraulišas 

2019-       - 

 

 

 

 

PRITARTA 

 

Utenos vaikų lopšelio – darželio„Želmenėlis“ 

Mokyklos tarybos    201   m.               d. 

protokoliniu nutarimu   

  

 

 

  

    

 
 

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

