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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“                                             

2020 METŲ VEIKLOS PLANAS  

 

PROGRAMA. KOKYBIŠKOS ŠVIETIMO SISTEMOS KŪRIMO IR JAUNIMO 

UŽIMTUMO PROGRAMA 

 

 I SKYRIUS 

VEIKLOS TURINYS 

 

1. Tikslas. Užtikrinti bendruomenės švietimą ir žmogiškųjų išteklių potencialo 

didinimą. 

 

1.1 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  

1.1.1 Kvalifikacijos 

tobulinimo kursai, 

seminarai, 

konferencijos,  

Vadovai, 

mokytojai. 

2020 m. ML,  ŽI, 

ES lėšos 

Mokytojai vykdantys 

veiklas ES 

struktūrinių fondų 

bendrai 

finansuojamame 

projekte „Virtualus 

voratinklis“ dalyvaus 

mokytojų 

kompetencijų 

plėtojimo programoje 

organizuojamose 

paskaitose, 

seminaruose.  

 

 

 

1.2 uždavinys. Ugdyti vaikus naudojant inovatyvias priemones ir metodus  

Priemonės  Atsakingi  

vykdytojai 

Vykdymo  

laikas 

Reikalin-

gos lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai Pasta-

bos  

1.2.1. Kurti 

dinamišką, atvirą, 

funkcionalią, 

virtualią ugdymo 

Vadovai, 

buhalteris. 

2020 m. ES Bus įsigyta 10 

planšetinių 

kompiuterių virtualios 

ugdomosios aplinkos 

 



(si) aplinką, turtinti 

įstaigos materialinę 

bazę. 

kūrimui. 

 

 

2. Tikslas Inovatyvių aplinkų kūrimas gerinant ugdymo procesą. 

 

2.1. Uždavinys Kurti inovatyvias edukacines erdves 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalin-

gos lėšos,  

ištekliai 

Vertinimo kriterijai Pasta-

bos 

2.1.1. Plėsti 

STEAM 

laboratorijos 

aplinką 

Vadovai, 

mokytojai, 

buhalteris, 

ūkvedys. 

2020 ML, 

LR,SB, ŽI 

40% išplėsta 

materialinė STEAM 

laboratorijos bazė 

 

 

2.1.2.  Lauko 

erdvių kūrimas ir 

panaudojimas 

inovatyviam 

ugdymo procesui 

Vadovai, 

mokytojai, 

ūkvedys. 

2020 ML, ŽI, 

LR 

Sukurtos 2-3 naujos 

erdvės  

 

 

2.1.3. Miesto 

erdvių 

panaudojimas 

inovatyviam 

ugdymui 

Mokytojai. 2020 ML, ŽI 2 kartus per ketvirtį 

veiklos vykdomos 

įvairiose miesto 

erdvėse. 

 

 

2.2. Uždavinys Inovatyvių aplinkų poveikio ugdymui vertinimas  

2.2.1. Poveikio 

ugdymui įrodymų 

rinkimas: 

pokalbiai, 

nuotraukos, 

interviu 

Vadovai, 

mokytojai, 

tėvai/globėjai 

2020 ŽI, ML, 

KT 

Pokalbiai su ugdytinių 

tėvais inovatyvių 

aplinkų poveikio 

aptarimui – du kartus 

per metus. 
 

 

2.2.2.Įrodymų 

apdorojimas ir 

analizė tolimesnei 

ugdymo kokybei 

gerinti 

Vadovai, 

mokytojai. 

2020 ŽI, ML Kiekvienų metų 

pabaigoje 

parengiamas vaikų 

pasiekimų aplankas ir 

atliekama duomenų 

analizė. Gauti 

duomenys kasmet 

aptariami Mokytojų 

tarybos posėdyje 

 

 

Finansavimo šaltiniai:  
ML - mokymo lėšos ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam ugdymui.  

SB - savivaldybės biudžeto lėšos.  

LR - 2 % GPM lėšos. 

KT - mokesčio už vaikų išlaikymą 

darželyje lėšos.  

ŽI - žmogiškieji ištekliai.  

ES – Europos struktūrinių fondų lėšos 

Vykdytojai:  

Vadovai - direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui.  

Mokytojai - mokytojai ir meninio ugdymo 

mokytojai, dirbantys pagal  ikimokyklinio 

ir (arba) priešmokyklinio ugdymo 

programas.  

 



 

II SKYRIUS 

ASIGNAVIMAI IR FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

2020 metų vykdomų programų biudžetas 

 

 Patvirtinta 2020 

m. 

(tūkst. Eurų) 

Išlaidoms Iš jų darbo 

užmokesčiui 

ir Sodrai 

Turtui 

įsigyti 

Mokinio krepšeliui/ mokymo lėšos     

                          07.programa 250.3 8,1 242,2  

Savarankiškoms funkcijoms     

                         07.programa 312.0 27.4 284.6  

Švietimo įstaigų veiklos išlaidos 21.7 4,5 13,2 4.0 

Švietimo įstaigų pastatų remontui 

                         06 programa 

15,0 15,0   

Savarankiškoms funkcijoms iš 

įstaigos pajamų 

    

                          07.programa 102,0 83,2 18.8  

Iš jų: iš pajamų už paslaugas 85.5 66.7 18.8  

         iš pajamų už nuomą 0,1 0,1   

         Iš įmokų už išlaikymą       16,4 16,4   

     

Iš viso: 

ES projektas „Virtualus 

voratinklis“2% savivaldybės lėšos 

 

ES projektas „Virtualus 

voratinklis“ 

701,0 

 

1,5 

 

 

70.3 

138,2 

 

0,6 

 

 

30.5 

558,8 

 

0,9 

 

 

39.8 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

PRITARTA 

 

Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis“ 

Mokyklos tarybos 2020 m. vasario 6 d. 

protokoliniu nutarimu Nr. DT-1  
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