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PATVIRTINTA  

Utenos vaikų lopšelis – darželis 

„Želmenėlis“ direktoriaus  

2016 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. VV- 39  

 

 

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽELMENĖLIS“ 

2016  METŲ VEIKLOS PLANAS 

       

I. ĮVADAS 

 

  

Utenos vaikų lopšelyje – darželyje „Želmenėlis“ yra dvylika grupių: 4 ankstyvojo ugdymo 

grupės, 6 ikimokyklinio ugdymo grupės ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Esant galimybei 

grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų.  

 

Mokinių skaičius ir  jų  kaita per dvejus mokslo metus: 

 

Metai 2014 metai (spalio 1 d. ) 2015 metai (spalio 1 d.) 
Grupių 

komplektai 

3  

ankstyvojo 

ugdymo 

grupės 

7 

ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

2 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

4 

ankstyvojo 

ugdymo 

grupės 

6 

ikimokyklinio 

ugdymo grupės 

2 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

Vaikų 

skaičius 

grupėse 

41 111 58 52 113 38 

Iš viso: 210 203 

 

Nemokamą maitinimą gaunančių vaikų skaičius: 

 
Metai  2014 metai (spalio 1 d. ) 2015 metai (spalio 1 d.) 

 Procentinė išraiška nuo bendro  

vaikų skaičiaus  

Procentinė išraiška nuo bendro  

vaikų skaičiaus 

90% 9,2% 7,4 % 

50% 12,5% 13,3 % 

Nemokamus pietus gaunančių  

vaikų skaičius %  

3,9% 5,9 % 

(12 vaikų) 

Iš viso: 25,6% 26,,6 % 

 

Darželyje veikia Vaiko gerovės komisija. Vaikams, turintiem specialiųjų ugdymosi poreikių             

( kalbėjimo ir kalbos sutrikimų), pagalbą teikia logopedas.  2014 m. logopedo pagalba buvo 

teikiama 37 vaikams,  2015 m. -  35 vaikams.  

Įstaigoje neformaliojo ugdymo paslaugos neteikiamos. Vaikų, užimtų neformaliajame ugdyme 

kitose įstaigose, galis nuo bendro vaikų skaičiaus – 18 proc.  vaikai lanko Utenos daugiafunkcio 

sporto centro būrelius, Utenos muzikos mokyklos pop chorą „Žiogas“, Utenos kultūros centro šokių 

ir dainų ansamblį „Vieversa“  ir kt. 

 

Mokykloje dirba 23  pedagoginiai darbuotojai 

 
Kvalifikacinė kategorija Procentinė išraiška nuo bendrojo 

 mokytojų skaičius 

Mokytojas ekspertas 4% 

Mokytojas metodininkas  36% 
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Vyresnysis mokytojas 40% 

Mokytojas 20% 

 

Vaikų pasiekimai. 

Darželio vaikai dalyvavo tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose kūrybiniuose konkursuose 

ir projektuose. 

Respublikiniai konkursI:  internetinė fotografijų paroda „Smėlio pasakojimai“ – padėka. Piešinių 

konkursas „Lietuvos pilys“ – padėka.  Konkursas „Nupiešk savo kojinytes“- padėka. Piešinių 

konkursai „Gandrus pasitinkant“, „Piešiu, piešiu pasaką“, „Žadinkime gamtą“, „Piešk sapnus – 

laimėk knygą‘, „Pavasario sparnuočiai“  - padėkos, dovanėlės. Šiaulių darželio „Žiogelis konkursas 

„Mažųjų velykėlės“ - -padėka, Skuodo vaikų darželio konkursas – „Mažasis architektas“- padėka. 

Pono Prito meno konkursas „Mano mylimiausias animacinio filmo herojus“ – padėka. Piešinių 

konkurse „Svajonių žaislas“  Kamilė Bartkevičiūtė tapo nugalėtoja, pagal jos nupieštą piešinį buvo 

pagamintas žaislas. ULAC organizuotoje iniciatyvoje “Švarių rankų šokis 15” priešmokyklinė “B” 

grupė pateko tarp laureatų. 

Utenos  A. ir M. Miškinių bibliotekos konkursai:  „Kuriu istoriją lėlei“ , „Skaitau – žinau“ – 

padėkos, dovanėlės. Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuoti 

konkursai:: „Sveikatos puokštė“ - prizininkė Emilija Petrovaitė; „Aš ir vanduo“ - nugalėtojas 

Saulius Mikulėnas. 

 Auklėtiniai taip pat dalyvavo Utenos laikraščio „Utenos diena“ skelbiamuose konkursuose ir 

viktorinose, žurnalo vaikams „Penki“ konkursuose. 

 

Išorės lėšų pritraukimas. 

Dalyvavome  VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (VĮ 

LŽŪMPRRA) programose „ Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Gavome 1855 EUR įstaigos paramai iš 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

 

Dirba 12 grupių: 4 ankstyvojo ugdymo, 6 ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo. 

1.1. Darbuotojų skaičius: 

Administracijos darbuotojai Pedagoginiai darbuotojai Nepedagoginiai darbuotojai 

6 23 20 

 

1.2. Vaikų / mokinių skaičius: 

 2014-09-01 2015-09-01 

Grupių skaičius 12 12 

Vaikų skaičius 210 203 

 

1.3. Naudojamos patalpos: 

Adresas Plotas (m) 

Sėlių g. 22, LT – 28202 Utena 1775,2  

 

1.4. Biudžetas: 

Finansavimo šaltiniai  (tūkst.Lt) 2014 m.  2015 m. 

Savivaldybės biudžeto lėšos 717,7 214,9 

Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija 571,1 176,8 
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Biudžetinių įstaigų pajamos 213,0 78,4 

Kitos lėšos (labdara, parama, 2 % GPM) 7,5 1,8 

 
 Utenos vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“ – bendrojo tipo ikimokyklinė ugdymo įstaiga. 

Lopšelis – darželis „Želmenėlis“ yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, turintis visas juridinio asmens teises. Ugdomoji kalba – lietuvių. Įstaigos adresas 

-  Sėlių g. 22, Utena LT – 28202,   el. pašto adresas: direktore@zelmenelis.utena.lm.lt  , tel./fax.: 

(389)52577 

Internetinis puslapis: www.zelmenelis.utena.lm.lt 

 

1. Įstaigos pristatymas 

1.1. Utenos vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis“ – bendrojo tipo ikimokyklinė ugdymo įstaiga. 

Lopšelis – darželis „Želmenėlis“ yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės 

biudžetinė įstaiga, turintis visas juridinio asmens teises. Ugdomoji kalba – lietuvių. Įstaigos adresas 

-  Sėlių g. 22, Utena LT – 28202,   el. pašto adresas: direktore@zelmenelis.utena.lm.lt  , tel./fax.: 

(389)52577 

Internetinis puslapis: www.zelmenelis.utena.lm.lt 

1.2. Direktorė - Sigita Balčiūnienė, edukologijos magistrė, vadybinis darbo stažas – 28 metai,  

atestuota, II vadybinė kategorija. 

 

 

II. 2015 METŲ VEIKLOS ANALIZĖ 

        

 

Darželis 2015 metams savo veiklą planavo atsižvelgdamas į 2013-2015 m. parengtą  Strateginį 

veiklos planą.  

Pagrindiniai strateginio plano tikslai: tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo turinio 

kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus, kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, 

perspektyvią ir iniciatyvią bendruomenę.  

2015 m. pagrindinis Veiklos programos tikslas – ugdomosios veiklos planavimo bei vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo formų analizavimas, veiksmingumas ir vaikų pažangos 

informacijos sklaida.. 

Tikslui pasiekti buvo numatyti keturi uždaviniai bei priemonės jų įgyvendinimui. 

1. Tobulinti ugdomosios veiklos planavimą atsižvelgiant į vaikų poreikius, gebėjimus, nūdienos 

aktualijas, iškilusias problemas. 

Veiksmingas ikimokyklinis ugdymas yra orientuotas į svarbiausią pasiekimą – vaiko 

asmenybės brandinimą, o taip pat į sėkmingą jo ugdymosi pažangą. Todėl darželyje  vaikų ugdymas 

buvo organizuotas vadovaujantis Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis“ Ikimokyklinio 

ugdymo programa, Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu ir Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa. Kadangi Ikimokyklinio ugdymo(si) proceso planavimo ypatumai nėra 

reglamentuojami nacionaliniu lygmeniu, todėl darželio pedagogams susitarus dėl tinkamo , 

kokybiško planavimo principinių nuostatų, pasirinkome „Plaukimo takelių“ metodą, pasiūlytą Chris 

Wheatley iš Jungtinės karalystės (National Lead Professional for Leadership of AfA Head of 

Cotgrave Candleby Lane teaching School).   Naujas planavimas skatino  mokytis savo žvilgsnį 

nukreipti į vaiką,  ugdymą organizuoti bei rengti planus iš vaiko perspektyvos, o ne pačiam 

pedagogui imtis aktyvaus vaidmens ugdymo procese, vaiką paliekant tik pasyviu plano atlikėju. 

Planuojant veiklas, pedagogams svarbiausia yra vaiko gebėjimai, motyvacija ir kokius įgūdžius jis 

įgis. Taip pat yra atsižvelgiama į vaikų stipriąsias puses, jų poreikius, galimybes ir interesus. 

Siekiant plėtoti vaikų saviraišką ir gebėjimus vaikų veiklos vyko  netradicinėse aplinkose: A ir M. 

Miškinių bibliotekoje, Utenos kultūros centre, policijos komisariato saugaus eismo klasėje, Utenos 

kraštotyros muziejuje, dailės, muzikos mokyklose, Vyturių ir Krašuonos progimnazijose. 

mailto:direktore@zelmenelis.utena.lm.lt
http://www.zelmenelis.utena.lm.lt/
mailto:direktore@zelmenelis.utena.lm.lt
http://www.zelmenelis.utena.lm.lt/


4 

 

 Darželyje trys grupės dirbo taikydamos socialinio – emocinio ugdymo programą „Kimočiai“, 

kaip  puikų būdą mokyti vaikus apie jų jausmus: pažinti juos, įvardinti, paaiškinti tai, ką jaučia. 

Kimočiai padeda aptarti ne tik tai, ką vaikas jaučia šią akimirką, bet ir tai, kas įvyko anksčiau 

namuose, gatvėje, parduotuvėje, žiūrėtame filmuke ir pan. Priešmokyklinėje „B“ grupėje (auklėtoja 

Regina Girčienė) buvo vykdoma socialinių įgūdžių ugdymo tarptautinė programa „Zipio draugai”. 

2015 m. birželio 10 d. darželyje vyko respublikinė – praktinė konferencija, kurios metu vyresn. 

auklėtoja Valda Liugailaitė ir auklėtoja – metodininkė Daiva Kulikauskienė dalinosi patirtimi 

planuojant vaikų ugdomąja veiklą. 

Mokytoja ekspertė Elena Kiškienė mokė Rokiškio rajono,  Utenos miesto ikimokyklinių įstaigų 

pedagogus planuoti ugdomąją veiklą. 

2. Ieškoti  ir taikyti veiksmingesnių ir efektyvesnių vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo formų, 

būdų ir metodų . 

       Mokėmės rinkti informaciją apie vaiko pasiekimus. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 

aprašo paskirtis yra padėti pedagogams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus 

ir poreikius, įgyvendinti ugdymo(si) turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti 

vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką. 

Vaiko pasiekimai buvo fiksuojami įvairiai: auklėtojos užsirašydavo pastebėjimus, analizavo  

atliktas užduotėles, darbelius ir kt., fotografavo ir filmavo vaiką veiklos bei žaidimų metu.  

Laikėmės aprašo įtvirtintų nuostatų: nelyginti vaiko pasiekimų su kitų vaikų pasiekimais, 

kiekvienas vaikas savo tempu žingsnelis po žingsnelio tobulina jau įgytus gebėjimus bei įgyja naujų 

gebėjimų be jokio spaudimo. Sukaupus pasiekimų įrodymus, buvo daromos diagramas: pažymint 

kiekvieno vaiko individualius pasiekimus visose srityse arba visos grupės atskirose srityse. 

Užfiksuoti ugdymo(si) rezultatai buvo sudėti į vaikų pasiekimų aprašus.  

3.  Informuoti tėvus  ir aptarti vaikų pasiekimus bei pažangą.  

Kokybiška informavimo sistema pripažįstama kaip svarbi paramos šeimai dalis, padedanti 

saugiai auginti sveikus ir išsilavinusius vaikus. 

        Atsižvelgiant į tėvų norą nuolat gauti informaciją apie tai, kaip jų vaikui sekasi, kokie jo 

pasiekimai darželyje, šios žinios jiems buvo pateikiamos kasdien: pokalbiuose vakare pasiimant 

vaiką, tėvų lentoje skelbiant bendro pobūdžio informaciją apie grupės, įstaigos veiklą.  Pati 

efektyviausia sklaidos apie darželį priemonė - internetinė svetainė www.zelmenelis.utena.lm.lt . Ji 

kiekvieną dieną buvo papildoma naujienomis. 

Glaudus tėvų ir pedagogų bendravimas – vienas esminių gerą ugdymą teikiančio darželio bruožų. 

Abipusė parama ir pagalba, savitarpio supratimas yra reikšmingos vaikų ugdymo sąlygos. 

Auklėtojų ir tėvų bendravimas skatina abipusį tobulėjimą. Tėvams buvo akcentuojama, kad tik 

bendradarbiaudami ir siekdami bendrų tikslų pasieksime laukiamų rezultatų ir deramą vaikų 

socializacijos lygį. Tenkinant šeimų ir vaikų individualius poreikius, buvo sudarytos sąlygos vaikų 

gebėjimų tobulinimui. Džiaugiamės, kad dalis tėvų įsitraukė į vaikų ugdymą, suprasdami, kad 

ugdymas - tai ne tik pasirengimas mokyklai ( greičiau išmokti skaityti, rašyti ir skaičiuoti ), bet ir 

pagalba vaikui išskleisti galias, kuriomis remiasi jo pasirengimas mokyklai. Mokslo metų pradžioje 

visose grupėse vyko tėvų susirinkimai. Jie buvo ne formalūs, o šilti ir abipusiai naudingi. Visi 

bendravimo ir bendradarbiavimo būdai padėjo šeimai ir pedagogui sukurti tokią aplinką, kurioje 

vaikas galėtų sveikai augti ir lavėti.  

 Darželyje buvo naudota nauja vaiko ugdymo(si) pažangos vertinimo sistema. Ji skirta 

ugdymo(si) skatinimui, dėmesį sutelkiant į vaiką kaip į visumą. Tokiu vertinimu siekiama atskleisti, 

ką vaikas jau geba padaryti, kokios jo raidos stipriosios pusės, kokią daro pažangą. Ši sistema  leido 

pamatyti vaikų gebėjimų ugdymosi reikmes, skatino sudaryti jas atliepiantį ugdymo(si) planą.  

Mokslo metų pabaigoje kiekviena grupė organizavo susitikimus su tėvais. Susitikimų metų 

pedagogai papasakojo apie vaikų padarytą pažangą, jų pasiekimus, ir visa tai iliustravo, 

audiovizualine medžiaga. Vaiko daroma pažanga ar įdomi veikla tėvams buvo pateikiama 

informaciniuose grupių lankstinukuose ar laikraštėlyje „Kurkis Murkis“, kurį paruošė ir išleido 

priešmokyklinės „B“ grupės vaikai ir auklėtojos.  

http://www.zelmenelis.utena.lm.lt/
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 Gegužės mėnesį kiekvienas tėvelis gavo savo vaiko pasiekimų aplanką. Kiekvieno vaiko 

pasiekimų aplanke buvo sudėti užfiksuoti atvejai, kai vaiko elgsena, kalba rodė jau įgytą gebėjimą 

planuotame žingsnyje. Šis dokumentų rinkinys parodė svarbiausius vaiko pomėgius ir stipriąsias 

raidos puses. Kartu su vaiko pasiekimų aplanku tėvai gavo ir parašytus auklėtojų laiškus. Juose 

auklėtojos pasidžiaugė vaiko pasiekimais. Laiškai tėvams buvo rašomi pirmą kartą. 

4. Analizuoti ir skleisti įstaigoje, rajone ir šalyje gerąją darbo patirtį planuojant ugdomąją veiklą.  

Darželio auklėtojos dalinosi gerąja darbo patirtimi su šalies, rajono pedagogais. Vasario mėn. 

trys pedagogės: Daiva Kulikauskienė, Rita Araminienė, Vaida Juškienė skaitė pranešimus  

respublikinėje mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Mažais žingsneliais į gražios kalbos šalį“.  

Darželyje vyko stažuotės  respublikos pedagogams „Kokybiško ikimokyklinio ugdymo veiksniai“. 

Stažuotėje dalyvavo:  Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos pedagogai. 

Kupiškio ir Rokiškio rajonų ikimokyklinių įstaigų pedagogai, Anykščių rajono ir Kauno rajono 

ikimokyklinių įstaigų pedagogai ir vadovai, Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos 

pedagogai.  Birželio 10 d. darželio pedagogai kartu su Utenos švietimo centru organizavo 

respublikinę praktinę konferenciją „Šiuolaikinis kokybiškas ikimokyklinis ugdymas“. 

Utenos rajono švietimo įstaigų vadovams buvo pristatytos darželio edukacinės erdvės. 

 

 

IŠORĖS VERTINIMO, KONTROLIERIAUS, VIDAUS AUDITO TARNYBŲ IR KITŲ 

INSTITUCIJŲ IŠVADOS 

 

2015 metais darželyje patikrinimus atliko Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Utenos 

visuomenės sveikatos centras. Utenos rajono savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus 

audito skyrius. Atliktų patikrų metu pažeidimų nebuvo nustatyta. 

 

 

III  2016 METŲ VEIKLOS TURINYS 

 

Tikslas: Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso organizavimo 

kokybę, kuriant naujas edukacines erdves. 

 

Uždaviniai:  

      1. Atnaujinti darželio Ikimokyklinio ugdymo programą. 

2. Įrengti darželio lauko erdves pritaikytas edukacinei ir sveikatingumo veiklai. 

3. Taikyti aktyviuosius metodus ugdymo(si) procese. 

 

Mokymo(si) ir pasiekimų kokybės užtikrinimas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikaling

os 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

1.1. Sudaryti darbo 

grupę Ikimokyklinio 

ugdymo programai 

atnaujinti 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kovo 

mėn. 

ŽI Programai atnaųjinti 

sudaryta darbo grupė 

iš 5 narių 

 

1.2 Atlikti anketinę 

apklausą, siekiant  

išsiaiškinti tėvų 

lūkesčius 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Balandžio 

mėn. 

ŽI Anketinės apklausos 

rezultatai bus 

panaudoti rengiant 

Ikimokyklinio 

ugdymo programą 

 

1.3. Parengti Darželio Direktorė, Balandžio ŽI Bus atnaujinta  
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Ikimokyklinio ugdymo 

programą remiantis 

Ikimokyklinio ugdymo 

pasiekimų aprašu 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

programos 

atnaujinimo 

darbo grupė 

mėn. Darželio 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

1.4. Supažindinti 

mokyklos 

bendruomenę  su 

atnaujintos programos 

projektu  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Birželio 

mėn. 

ŽI Bendruomenės 

nariai bus 

supažindinti su 

atnaujintos 

Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

projektu 

 

1.5. Atnaujintą 

Ikimokyklinio ugdymo 

programą teikti 

steigėjui pritarimui 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2016 m. ŽI Pritarta Utenos 

rajono savivaldybės 

tarybos 

 

1.6. Sudaryti 

palankesnes sąlygas 

vaikų iniciatyvoms ir 

saviraiškai bei 

pagerinti vaikų 

ugdymo(si) pažangą 

bei pasiekimus 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupės 

auklėtojos 

2016 m. ŽI Pagerės veiklos 

planavimo ir 

įsivertinimo 

rezultatai  

 

 

1.7.  Organizuoti 

susitikimus su tėvais   

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. ŽI Kiekvienoje grupėje 

vyks po tris 

susitikimus su tėvais. 

Pagerės darželio ir 

šeimos ryšiai. 

 

1.8. Kurti saugią 

darželio lauko aplinką 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. ŽI, 

savivald

ybės 

biudžeto 

lėšos 

Bus kokybiškesnė 

ugdomoji veikla, 

pagerės vaikų fizinis 

aktyvumas. 

 

1.9. Organizuoti 

edukacines- pažintines 

veiklas netradicinėse 

aplinkose 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. ŽI, MK 20 proc. veiklų vyks 

netradicinėse 

aplinkose. Gerės 

ugdymo(si) kokybė 

 

1.10. Dalyvauti 

„Futboliuko“ projekte 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. ŽI, MK Bus įrengta futbolo 

aikštė. Pagerės vaikų 

fiziniai įgūdžiai 

 

1.11. Pristatyti rajono 

ikimokyklinio 

ugdymo auklėtojų 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

2016 m. ŽI, MK Per metus pedagogai 

sukurs po vieną 

metodinę priemonę 
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metodinio būrelio 

nariams savo sukurtas 

priemones vaikų 

ugdomajai veiklai 

grupių 

auklėtojos 

vaikų ugdymui. 

1.12. Įvertinti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų daromą 

pažangą 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. ŽI, MK Įvertinta 100 proc. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus ugdytinių. 

 

 

 

Pagalba mokiniui ir mokytojui 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingo

s 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

2.1. Parašyti tėvams 

laišką apie vaiko 

pasiekimus ir pažangą 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

Gegužės 

mėn. 

ŽI Kiekvienas tėvas 

metų gale gaus 

laišką apie vaiko 

pasiekimus ir 

pažangą 

 

2.2.Sudaryti sąlygas 

pedagogams  dalyvauti 

tiksliniuose 

seminaruose ir 

mokymuose 

ugdomosios veiklos 

klausimais  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. Ž I, MK Pedagogai tobulins 

ugdomosios veiklos  

kompetenciją 

 

2.3 . Įtraukti tėvų 

idėjas į darželio 

aplinkos edukacinių 

aplinkų kūrimą 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m. Ž I Kartu su tėvais 

įgyvendintos idėjos 

laiduos pedagogų ir 

kitų bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimą 

 

2.4.  Teikti tėvams 

Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

informaciją 

  

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

logopedė 

2016 m. ŽI Aptarta vaiko 

gerovės komisijos 

veikla ir informuoti 

tėvai.  

 

2.5. Dalyvauti 

konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“ 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupės 

auklėtojos 

2016 m. ŽI Vaikai su 

pedagogais ir 

tėveliais diskutuos 

mitybos ir sporto 

nauda sveikatai. 

Tėvai bus 

kviečiami dalyvauti 

šventėje.  

 

2.6. Organizuoti 

darželio šeimų šventes 

Direktorė, 

direktorės 

2016 m. ŽI; MK Vaikai išmoks 

rungtyniauti su kitų 
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pavaduotoja 

ugdymui, 

grupės 

auklėtojos 

grupių komandomis 

Tėvai dalyvaus  

grupės šventėje  

2.7. Rengti stažuotes 

rajono ir šalies 

pedagogams  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupės 

auklėtojos 

2016 m. ŽI Pedagogai skleis 

gerąją patirtį rajono 

ir šalies 

pedagogams  

 

2.8.  Dalyvauti 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

2016 m. MK Kiekvienas 

pedagogas tobulins 

kvalifikaciją 

seminaruose, 

mokymuose. Idėjos 

bus pritaikytos 

vaikų ugdymui 

 

 

2.9. Papildyti grupes 

ugdymo priemonėmis, 

skatinančiomis vaikų 

kūrybiškumą 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

2016 m. MK, 

biudžeto 

lėšos 

Grupės 10 proc. 

papildytos 

priemonėmis, 

skatinančiomis 

vaikus 

savarankiškai 

veikti. 

 

2.10. Atnaujinti sutartį 

su VŠĮ „Vaiko labui“ 

dėl socialinių įgūdžių 

ugdymo programos 

„Zipio draugai“ 

vykdymo darželyje 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

2016 m. 

gegužės 

mėn. 

MK, 

biudžeto 

lėšos 

Atnaujinta sutartis. 

Programa „Zipio 

draugai“ bus 

vykdoma 2 grupėse. 

 

 

 

Mokyklos kultūra 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

3.1. Supažindinti 

naujai atvykstančių 

vaikų tėvelius su 

įstaigos vidaus tvarka    

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos  

2016 m.  ŽI Parengtas 

bukletas tėvams, 

Informacija 

internetiniame 

puslapyje 

 

3.2.Viešinti atnaujintą 

darželio Ikimokyklinio 

ugdymo programą 

įstaigos internetinėje 

svetainėje 

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

 

2016 m. ŽI Visuomenė 

susipažins su 

darželio 

atnaujinta 

Ikimokyklinio 

ugdymo 
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programa 

3.3. Teikti informaciją 

tėvams  grupės ir  

darželio stenduose, 

internetinėje svetainėje 

    

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupių 

auklėtojos 

2016 m.  ŽI, MK Daugiau tėvų 

dalyvaus darželio 

renginiuose,  

geriau susipažins 

su organizuojama 

ugdomąja  veikla 

 

3.4. Organizuoti 

tradicinius renginius, 

skatinančius dalyvauti 

bendruomenės narius 

  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

meninio 

ugdymo 

mokytojai, 

grupių 

auklėtojai 

2016 m.  ŽI, MK  Organizuojamose 

tradicinėse 

šventėse dalyvaus 

vaikai  su 

tėveliais . Vyks 

bendri pedagogų, 

vaikų bei tėvų 

renginiai  

 

 

3.5. Telkti darželio 

bendruomenę darželio 

lauko edukacinių 

aplinkų kūrimui 

 

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupės 

auklėtojos 

 

2016 m.  ŽI, MK, 

biudžeto 

lėšos 

Kiekvieną grupė 

įrengs po vieną 

edukacinį 

projektą. 

 

3.6. Dalyvauti 

rajoniniuose ir 

respublikiniuose 

renginiuose, parodose, 

projektuose, 

konkursuose 

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, 

grupės 

auklėtojos 

 

2016 m. ŽI, MK, 

biudžeto 

lėšos 

30 proc. 

pedagogų 

dalyvauja 

respublikiniame 

renginyje, 80 

proc. pedagogų 

dalyvauja 

rajoniniame 

renginyje. 

 

3.7.Skatinti 

priešmokyklines 

ugdymo grupes 

bendradarbiauti su 

Utenos „Vyturių“ ir 

„Krašuonos“ 

progimnazijų pradinių 

klasių mokytojomis 

  

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Priešmokyklin

ių grupių 

mokytojai 

2016 m.  ŽI Per metus 

surengti 4 

susitikimus su 

pradinių klasių 

mokytojomis. 

 

 

 

Valdymo tobulinimas 

 

Priemonės Atsakingi 

vykdytojai 

Vykdymo 

laikas 

Reikalingos 

lėšos, 

ištekliai 

Sėkmės 

kriterijai 

(laukiamas 

rezultatas) 

Pastabos 

4.1. Parengti įstaigos 

2017 m. veikos planą 

Direktorės 

pavaduotoja 

2016 m. 

sausis 

ŽI, MK Parengta įstaigos 

veiklos planas 
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ugdymui,   

darbo grupė 

2016 m.  

4.2. Racionaliai 

paskirstyti 2 % 

gyventojų pajamų 

mokestį 

Direktorė 2016 m.  2 % GPM Gautos lėšos 

panaudotos 

įsigyjant 

priemones vaikų 

ugdymui  

 

4.3. Mokytojų tarybos 

posėdis „Dėl Utenos 

vaikų lopšelio – 

darželio „Želmenėlis“ 

veiklos programos 

2015 m. pristatymo ir 

tvirtinimo 

  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

2016 m.  

sausio 

mėn.  

ŽI Išanalizuotas  

ugdomosios 

veiklos 

planavimas  

 

4.4.Mokytojų tarybos 

posėdis  „Dėl  

ugdomosios veiklos 

planavimo analizės ir 

grupių ataskaitų“ 
  

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

2016 m.  

gegužės 

mėn.  

ŽI Išklausytos 

auklėtojų 

ataskaitos, 

aptartas 

ugdomosios 

veiklos 

planavimas  

 

4.5. Mokytojų tarybos 

posėdis  

“ Dėl vasaros darbo ir 

uždavinių sekantiems 

metams“ 

 

Direktorė, 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

2016 m. 

rugsėjo 

mėn.  

ŽI Numatytos ir 

aptartos naujų 

mokslo metų 

gairės 

 

 

4.6. Mokytojų  tarybos 

posėdis „2016 m. 

veiklos programos 

analizė ir gairės 2017 

metams“.  

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

2016 m. 

gruodžio 

mėn.  

ŽI  Aptartas 2016 m. 

veiklos plano 

įvykdymas ir 

numatytos veiklos 

kryptys 2017 m.   

 

4.7. Atlikti tėvų 

apklausą „Koks vaikų 

ugdymas yra geras“ 

Direktorė , 

direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui  

 

2016 m. 

rugsėjo 

mėn. 

ŽI 80 proc. tėvų 

dalyvaus 

anketinėje 

apklausoje, 

siekiant 

išsiaiškinti jų 

lūkesčius vaikų 

ugdymo 

klausimais. 
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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    PRITARTA 

Utenos vaikų lopšelio – darželio  Utenos vaikų lopšelio – darželio  

„Želmenėlis“ tarybos   „Želmenėlis“ mokytojų tarybos 

2015 m. gruodžio 17 d.   2016 m. sausio 28 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu   protokoliniu nutarimu   

(protokolas Nr. DM-2)   (protokolas Nr. DT-1) 

    

SUDERINTA 

Utenos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus 

Vedėjas Romualdas Kraulišas 

2016-  

 

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

