
2020 m. veiklos programos tikslai ir įgyvendinimo priemonės 
 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės (renginiai) Terminai Kaštai Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

1. Užtikrinti ugdymo(si) paslaugų kokybės tęstinumą, telkiant darželio bendruomenės narių kompetencijas, pastangas, kuriant emociškai ir socialiai saugią, 

aktyvią aplinką, siekiant ugdyti motyvuotus sveikai gyventi, tausojančius gamtą ugdytinius, integruojant gabius bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikus. 

1.1. Tikslingai 

tobulinti ugdymo 

turinį, integruojant į 

ugdymo procesą 

pažangias idėjas ir 

metodus, vertinti 

ugdytinių pasiekimus 

ir pažangą.  

1.1.1. Stebėti ir analizuoti ugdomojo proceso 

veiklas, vertinti ugdytinių pasiekimus, 

išskiriant stipriąsias ir silpnąsias ugdymo(si) 

puses. 

2020 m.  Intelektiniai 

šaltiniai, 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, mokytojų 

metodinė taryba 

Stebėjimo vertinimo lentelės (5 

priedas ŠMM), 

Vaikų pasiekimai elektroninėje 

sistemoje „Mūsų darželis“. 

1.1.2. Veiklos individualizavimas gabių ir 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams pagal projektus, šeimos įtraukimas į 

ugdymo(si) procesą. 

2020 m.  Intelektiniai 

šaltiniai, 

0,5 UL 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, VGK, 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitos. 

Elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“. 

1.1.3. Pasitelkiant LUSUC ir VPPT 

konsultantus, stebėti ir analizuoti vaikų 

veiklas, vertinti specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų į(si)traukimą į 

ugdymo(si) procesą, jų pasiekimus ir 

pažangą. 

2020 m. 

 

Intelektiniai 

šaltiniai, 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, darželio 

specialistai, 

LUSUC, VPPT 

konsultantai 

 

Vaiko gerovės komisijos veiklos 

ataskaitos. 

Elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“. 

1.2. Vykdyti 

specialistų švietėjišką 

veiklą bendruomenei,  

kuriant emociškai ir 

socialiai saugią 

aplinką   

 

1.2.1. Sisteminga specialistų (logopedo, 

socialinio pedagogo, neformaliojo ugdymo 

pedagogo) švietėjiška veikla, teikiant 

novatoriškas ugdymo(si) idėjas. 

2020 m. Intelektiniai 

šaltiniai, 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

specialistai 

Informacijos sklaida darželio 

internetinėje svetainėje ir 

elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“. 

1.2.2. Analizuoti ir gerinti lopšelio-

darželio valgiaraščius, naudojant kuo 

daugiau ekologiškus produktus. 

2020 m. 

 

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorė, 

Dietistė 

Informacijos sklaida darželio 

internetinėje svetainėje ir 

elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“. 

1.2.3. Patyčių, smurto prieš vaikus, 

suaugusius, krizinių situacijų valdymo 

prevencijos programos įgyvendinimas. 

 

2020 m. Intelektiniai 

šaltiniai 

 

VGK VGK ataskaita. 



1.3. Kelti 

bendruomenės 

kultūrą, abipusį 

supratimą, darbuotojų 

asmeninę atsakomybę, 

profesinę erudiciją. 

1.3.1. Organizuoti darželio darbuotojų 

specialiosios pedagogikos ir psichologijos, 

emocinio intelekto, konflikto sprendimo, 

kompiuterinio ir fizinio raštingumo 

mokymus. 

2020 m. 

pavasaris, 

ruduo. 

Intelektiniai 

šaltiniai, 

1,0 MK, 

1,0 UL 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Veiklos ataskaita. 

1.3.2.   Gerosios darbo patirties sklaida 

pritaikyta gabių ir specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams: „Aido“ 

metodiniame ratelyje, miesto ir 

respublikinėse konferencijose, seminaruose.  

2020 m. Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai 

Sklaida internetinėje svetainėje.  

1.3.3. Įstaigos veiklos įsivertinimas. 2020 m. 

gruodis 

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

metodinė grupė 

Veiklos įsivertinimo ataskaitos, 

direktoriaus pateikta 

internetinėje svetainėje. 

2. Siekti bendruomenės narių iniciatyvos, kuriant šiuolaikiškos įstaigos įvaizdį: dalyvauti saugios, atviros pokyčiams ugdymo įstaigos kūrime, siekti 

savitarpio supratimo, plėsti partnerystę, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. 

2.1. Kryptingai plėtoti 

gamtamokslinio 

ugdymo(si), meno ir 

sveikos gyvensenos 

projektų veiklas, 

skatinant 

bendruomenes narius 

aktyviai dalyvauti.  

2.1.1. Grupių projektų rengimas, taikant 

šiuolaikinius ugdymo(si) metodus bei 

naudojant IKT, temomis gamtamokslinio 

ugdymo, kūryba, sveika gyvensena ir 

pristatymas šeimai. 

2020 m. 

ruduo 

Intelektiniai 

šaltiniai, 

0,5 UL 

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

meninio ugdymo 

pedagogė, 

pedagogai, 

specialistai 

Veiklos įsivertinimo ataskaitos. 

Informacijos sklaida darželio 

internetinėje svetainėje ir 

elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“. 

2.2. Bendradarbiauti 

su socialiniais 

partneriais, ieškoti 

inovatyvių veiklos 

būdų, metodų. 

2.2.1. Rengti su vietos bendruomenes 

nariais, socialiniais partneriais 

trumpalaikius projektus temomis įtraukusis 

ugdymas(is), gamtamokslinis ugdymas(is), 

kūryba ir sveika gyvensena.  

2020 m. Intelektiniai 

šaltiniai 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Veiklos ataskaitos,  

informacijos sklaida darželio 

internetinėje svetainėje ir 

elektroninėje sistemoje „Mūsų 

darželis“. 

 

2.2.2. Sudaryti sąlygas įstaigoje atlikti 

pedagoginę praktiką socialinių partnerių, 

universiteto studentams. 

2020 m., 

pagal 

bendradar

biavimo 

sutartis. 

Intelektiniai 

šaltiniai 

Direktorė, 

pedagogai-

mentoriai 

Studentų atsiliepimai. 



3. Būti atvira inovacijoms mokykla, kurianti saugią, aktyvinančią ugdymo(si) bei darbo aplinką. 

3.1. Turtinti grupėje 

esančias erdves, 

skatinančias 

kompetencijų 

lavėjimą      

3.1.1. Grupių erdvės praturtinant ugdymą 

moderniomis, inovatyviomis priemonėmis 

atsižvelgiant į būtinumą ugdant gabius ar 

specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 

vaikams. 

2020 m. 1,0 UL, 

1,0 TL 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Atnaujinti baldai, nupirkta 

metodinė literatūra, edukacinės 

priemonės, žaidimai. 

3.1.2. Įsigyti 3 kompiuterius, 7 planšetinius 

kompiuterius, 2 projektorius, 4 ekranus, 1 

monitorius. 

2020 m. 

pavasaris-

ruduo 

2,2 TL 

1,0 UL 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Įsigyta 3 kompiuteriai, 7 

planšetiniai kompiuteriai, 2 

projektoriai, 4 ekranai, 1 

monitorius. 

3.2. Siekti edukacinių 

ugdomųjų erdvių 

vidaus ir išorės 

modernizavimo. 

3.2.1. Specialistų kabineto aprūpinimas 

naujomis moderniomis, inovatyviomis 

priemonėmis, atsižvelgiant į būtinumą 

ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius vaikams. 

2020 m. 

ruduo 

3,0 UL Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nupirkta metodinė literatūra, 

edukacinės priemonės, žaidimai. 

3.2.2.  Įsigyti naujų indų, stalo įrankių, stalo 

serviravimo priemonių. 

2020 m. 

vasara 

0,5 UL Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Įsigyta indų ir stalo įrankių, 

serviravimo priemonių grupėms. 

3.2.3. Skalbyklos remontas. 2020 m. 

vasara 

Savivaldybės 

lėšos, 

PL 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Suremontuota skalbykla. 

3.2.4. Atnaujinti patalynę, rankšluosčių. 2020 m. 

Pavasaris, 

ruduo 

0,5 TL Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Įsigyta 60 komplektų patalynės, 

rankšluosčių. 

3.2.5. Grupių remontas 

 

2020 m. 

vasara  

 

9,0 UL Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Dviejų grupių sienų ir grindų 

remontas. 

3.2.6. Grupių prausyklų remontas.  

 

2020 m. 

vasara  

 

Savivaldybės 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Grupių prausyklų: sienų, grindų, 

kriauklių, rankšluostinių 

atnaujinimas. 

3.2.7. Darželio vamzdyno remontas 2020 m. 

vasara 

Savivaldybės 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

 

Pakeisti seni vamzdynai. 



3.2.8. Stogo remontas 2020 m. Savivaldybės 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Apšiltinta ir atnaujinta sena 

stogo danga. 

3.2.9. Radiatorių uždengimų atnaujinimas. 2020 m. 2,0 UL, PL Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Atnaujinti radiatorių uždengimai 

grupėse ir salėje. 

3.2.10. Darželio laiptų atnaujinimas ir 

turėklų įsigijimas. 

2020 m. 

vasara 

Savivaldybės 

lėšos 

Direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Atnaujinti laiptai prie lopšelio 

grupių įėjimų bei sumontuoti 

laiptų turėklai darželio 

teritorijoje. 

3.2.11. Pastato renovacija. 2020 m.  Savivaldybės 

lėšos 

 

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Apšiltintas darželis. 

3.3. Turtinti lauko 

erdves naujais, 

judėjimo ir žaidimų 

poreikius 

tenkinančiais 

įrenginiais.   

3.3.1. Atnaujinti žaidimų aikštelių erdves. 

 

2020 m. 

pavasaris-

vasara 

Savivaldybės 

lėšos,  

7,0 TL, 2%,  

Direktorė,  

direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Atnaujintos žaidimų aikštelių 

erdvės, įrenginiai. 

 

   

  Darbo grupė: l.e.p.direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, mokytojų metodinė grupė. 

 


