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ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „DRUGELIS“ 
 

 

2022 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 

ĮVADAS 

 

 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ veiklos planas 2022 metams parengtas atsižvelgus į Elektrėnų savivaldybės 2021–

2023 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 31 d. sprendimu Nr.V.TS-1, Elektrėnų vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ 2021–2023 m. strateginį planą, kuriam pritarta Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. 

įsakymu Nr.03V-239 (patvirtintas 2021 m. kovo 26 d. lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu Nr. V-27). Planas atitinka lopšelio-darželio 

bendruomenės poreikius. Pagal juos nustato metinius tikslus, uždavinius ir priemones uždaviniams vykdyti. Įgyvendinant 2022 metų veiklos 

planą, siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas, racionaliai, tikslingai naudoti lopšelio-darželio veiklai skirtas lėšas. 2022 metų veiklos 

planą įgyvendins lopšelio-darželio bendruomenė – administracija, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, ugdytinių tėvai (globėjai). 

Veiklos plane vartojami sutrumpinimai: EŠPC – Elektrėnų švietimo paslaugų centras, ML – mokinio lėšos, SB – savivaldybės 

biudžetas, TĮL – tėvų įnašų lėšos, GPM–1,2% gyventojų pajamų mokestis,  
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Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir/ar vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiai) 

Planuojami 

skirti 

asignavimai 

(Eur) 

Pavadinimas Reikšmė 

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA 01 

Sudaryti galimybes gauti aukštos kokybės švietimo ir ugdymo paslaugas pagal savivaldybės gyventojų gebėjimus ir poreikius 

PRIEMONĖ 01.01.01. 

Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-darželiuose 

Tikslas – Kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų plėtra, taikant inovacijas ir modernius ugdymo metodus. 

1 uždavinys. Naudojant inovatyvius būdus organizuoti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

01.01.01 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

vaikų 

lopšelyje-

darželyje 

„Drugelis“ 

 

 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo programų 

įgyvendinimas 

Įgyvendintas ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

programų turinys 

atsižvelgiant į vaikų 

poreikius ir galimybes, vaikų 

skaičius. 

208 

 

 

 

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas integruota 

STEAM kasdieninėje vaikų 

ugdymo(si) veikloje 

Visus metus Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

 

STEAM laboratorijoje 

įrengta sensorinė erdvė. 

Tęsiamas lauko erdvių 

atnaujinimas 

Visus metus Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 ML -800 € 

 Tėvų (globėjų) informavimas 

apie vaikų pasiekimus ir 

pažangą 

Visus metus Mokytojai I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Į programų turinį 

integruojamos 

Integruojamų veiklų į 

programų skaičius 

6 Direktorius, 

direktoriaus 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 
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pasirinktos 

papildomos, 

prevencinės 

programos 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojų tarybos 

darbo 

organizavimas 

Mokytojų tarybos posėdžių 

skaičius 

2 Direktorius I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės grupės 

veiklos 

organizavimas 

Metodinės grupės 

susirinkimų skaičius 

6 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Tradicinių renginių 

organizavimas 

Pravestų renginių skaičius 

 

5 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Nuoseklus 

planavimas ir 

informacijos 

perdavimas tėvams 

(globėjams) 

Informacijos perdavimas 

tėvams (globėjams) 

naudojantis el. dienynų 

Mūsų darželis 

El. dienynu 

naudojasi 100% 

pedagogų, 90 % 

tėvų (globėjų) 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Veiklos 

užtikrinimas 

mokant atlyginimą 

pedagogams 

 

 

Išmokėti atlyginimai Nuolat Direktorius, 

vyr. 

buhalteris 

 

I-IV ML – 

355570 Eur; 

Sodros 

įmokos – 

5150 Eur; 

VB – 9390 

Eur; 

Sodros 

įmokos – 

130 Eur; 

SB – 

106500 

Eur; 
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Sodros 

įmokos – 

1540 Eur. 

2 uždavinys. Gerinti procesų valdymo būdus, diegti modernią vidinio įsivertinimo komunikavimo sistemą. 

01.01.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

vaikų 

lopšelyje-

darželyje 

„Drugelis“ 

Tobulinti 

pedagogų 

kompetencijas 

dalyvaujant 

seminaruose, 

konferencijose, 

projektuose 

Seminarai pagal Elektrėnų 

ŠPC, MTC ir kitų įstaigų 

renginių planus. 

95% pedagogų Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV ML – 1700 

Eur 

Įdiegta naują 

įsivertinimo 

sistemą 

Sudaryta darbo grupė, 

atliktas darželio veiklos  

kokybės įsivertinimas. 

Atliktos tėvų (globėjų) ir 

pedagogų apklausos.  

2 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 Žmogiškieji 

ištekliai 

Inicijuoti ir suorganizuoti 2 

renginiai įtraukiant kitų 

įstaigų mokytojus. 

Ne mažiau kaip 

60% įstaigoje 

dirbančių 

mokytojų, 

bendradarbiauta 

ne mažiau kaip 

su 3 įstaigomis. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 Parengti ir pristatyti 2 

pranešimai tėvams 

(globėjams) apie vaikų 

priešmokyklinio ugdymo 

(nuo 5 m.) ir pradinio 

ugdymo (nuo 6 m.) 

ankstinimą. Informacijos 

sklaidai naudojamas el. 

Ne mažiau kaip 

80% tėvų 

(globėjų). 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

II-IV Žmogiškieji 

ištekliai 
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dienynas Mūsų darželis 

Suorganizuoti 2 pranešimai, 

paskaitos tėvams 

(globėjams) tema „Vaikas – 

būsimas pirmokas“. 

Ne mažiau kaip 

80% tėvų 

(globėjų). 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

II-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Viešinti darželyje 

vykdomą veiklą 

Informacija skelbiama 

darželio internetinėje 

svetainėje 

www.drugelis.tavodarzelis.lt, 

darželio Facebook puslapyje 

„Elektrėnų vaikų lopšelis-

darželis „Drugelis“. 

30 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

3. Uždavinys. Kurti įtraukią švietimo sistemą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymo(si) poreikius 

01.01.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

vaikų 

lopšelyje-

darželyje 

„Drugelis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo pagalbos 

vaikui specialistų 

veikla 

Veiklos planai 4 Švietimo 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

organizavimas 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdžių skaičius 

6 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Organizuoti 

tėvams 

(globėjams) 

individualias 

konsultacijas apie 

vaikų turimus 

ugdymo(si) 

sunkumus 

Konsultacijos tėvams 

(globėjams) 

32 Švietimo 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Bendradarbiavimas 

su socialinių 

paslaugų 

Bendradarbiavimo sutartys 2 Direktorė I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

http://www.drugelis.tavodarzelis.lt/


7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partneriais 

Užtikrintos lygios 

ugdymo galimybės 

priimant visus 

vaikus, nepaisant 

jų negalios ir 

socialinės padėties  

Kiekvienam vaikui pagal 

poreikį suteikta specialistų 

pagalba, skatinanti vienodas 

galimybes visiems, 

užtikrinant kokybišką 

ugdymą (si), sudarytos 

tinkamos sąlygos dalyvauti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

procese. 

8 Švietimo 

pagalbos 

vaikui 

specialistai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

4 Uždavinys. Skatinti ir teikti palaikymą formuojant darnią ir sveiką bendruomenę. 

01.01.01 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

vaikų 

lopšelyje-

darželyje 

„Drugelis“ 

Formuoti vaikų 

sveikatos įgūdžius 

Sveikatą stiprinanti 

programa „Sveikatos 

takeliu“. 

 

Visus metus Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

visuomenės  

sveikatos 

priežiūros 

specialistas-

dietistas 

I-IV 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Ugdyti 

bendruomeninius 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius ir 

ekologinę 

savimonę 

Skatinti visą įstaigos 

bendruomenė dalyvauti 

sveikatos stiprinimo, 

ekologiniuose renginiuose, 

konkursuose, akcijose, 

projektinėje veikloje. 

 

3 Direktorius, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 
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 Dalyvavimas Lietuvos 

masinio futbolo asociacijos 

ir Lietuvos futbolo 

federacijos projekte 

„Futboliukas“ 

Visus metus Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

mokytojai 

I -IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 Vykdoma Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2022“   

Visus metus Direktorė, 

mokytojai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti atvirų 

durų dienos 

sveikatos temomis 

Susitikimų metu organizuota 

diskusijos, pokalbiai, 

pramogos. 

3 Direktorius, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Organizuoti 

sveikatai palankų 

maitinimą 

Dalyvauti programose 

„Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“ ir „Pienas 

vaikams“, siekiant įdiegti 

vaikams supratimą apie 

vaisių ir daržovių vartojimo 

teigiamą poveikį sveikatai. 

Visus metus Direktorius, 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Informavimo 

paslaugų valdymas 

sveikatos 

klausimais 

 El. dienyne Mūsų darželis 

reguliariai teikti informaciją 

tėvams (globėjams) apie 

planuojamą ateinančios 

savaitės VALGIARAŠČIUS. 

Vieną kartą per 

savaitę 

Visuomenės 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

5. Uždavinys. Skatinti veiklas lauke, gerinant lauko edukacinių ugdymo erdvių būklę, pritaikant pagal vaikų poreikius. 

01.01.01 Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Atnaujinti 

edukacines lauko 

erdves, skatinti 

pritaikyti temas 

Tęsti projekto „Ugdausi 

žaisdamas lauke“ 

įgyvendinimą.  

 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

I-III 

 

TĮL – 500 

Eur 
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Elektrėnų 

vaikų 

lopšelyje-

darželyje 

„Drugelis“ 

 

prie lauko erdvės. reikalams 

Įsigyti naujų lauko 

edukacinių 

įrenginių.  

Smėlio dėžės 

 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

I-III TĮL – 5200 

Eur 

 

Teikti paraiškas, 

dalyvauti 

projektuose. 

Atnaujinti sporto aikštelę 1 Sudaryta 

darbo grupė 

II-III Projektinės 

lėšos 

PRIEMONĖ 01.01.14 

Gabių bei talentingų vaikų skatinimas, apdovanojant už akademinius, meninius ir sportinius pasiekimus. 

Tikslas – skatinti gabių bei talentingų Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančiose švietimo įstaigose ir Elektrėnų savivaldybės sporto centre 

besimokančių mokinių ugdymo(si) motyvaciją, apdovanojant mokinius už akademinius, meninius ir sportinius pasiekimus 

1. Uždavinys. Motyvuoti, palaikyti, skatinti pedagogus ruošti vaikus dalyvavimui vietos, šalies ar tarptautiniuose projektuose . 

01.01.14 Gabių bei 

talentingų 

vaikų 

skatinimas, 

apdovanojant 

už 

akademinius, 

meninius ir 

sportinius 

pasiekimus. 

Skatinti pedagogus 

ruošti vaikus 

dalyvavimui 

vietos, šalies ar 

tarptautiniuose 

projektuose. 

Dalyvauta 2 projektuose 

savivaldybės, šalies 

lygmeniu. 

Į veiklas 

įtraukta ne 

mažiau kaip 40 

vaikų. 

Apdovanotas 

bent vienas 

vaikas, vaikų 

grupė. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

 

I-IV 

Žmogiškieji 

ištekliai 

PRIEMONĖ 01.01.15 

Elektrėnų savivaldybės mokytojų skatinimas ir apdovanojimas 

Tikslas – nuosekliai įvertinti veiksmingai dirbančių mokytojų profesinės veiklos pasiekimus ir skatinti juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai. 

1. Uždavinys. Motyvuoti, palaikyti, skatinti pedagogus, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą. 

01.01.15 Elektrėnų 

savivaldybės 

mokytojų 

Projektinė veikla Įgyvendinti 2 projektai 

įstaigos lygmeniu 

Į veiklas 

įtraukta ne 

mažiau kaip 40 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 
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skatinimas ir 

apdovanojimas 

 

vaikų ugdymui, 

pedagogai 

Įgyvendintas 1 projektas 

respublikiniu lygmeniu 

Į veiklas 

įtraukta ne 

mažiau kaip 20 

vaikų 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

PRIEMONĖ 01.02.28. 

Švietimo įstaigų remontas, įstaigų darbo organizavimas ir plėtra 

Tikslas - užtikrinti kokybišką higienos normų reikalavimus atitinkančią aplinką, tenkinančią vaiko poreikius. 

1. Uždavinys. Vykdyti lopšelio-darželio modernizavimą ir infrastruktūros gerinimą. 

01.02.28. Švietimo 

įstaigų 

remontas, 

įstaigų darbo 

organizavimas 

ir plėtra. 

 

Komunalinės 

išlaidos 

Apmokėtos paslaugų 

sąskaitos 

12 Direktorius, 

Vyr. 

buhalteris 

 

I-IV 

SB – 

37000 Eur 

Šiuolaikinių 

komunikacinių 

technologijų bei 

kitų mokomųjų 

priemonių 

taikymas. 

Įsigytas ir pritaikytas 

interaktyvus ekranas 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje.  

Atnaujinus 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programą 

pritaikomos 

šiuolaikiškos 

ugdymo 

priemonės.  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV TĮL – 2800 

Eur 

Veiklos 

užtikrinimas 

mokant atlyginimą 

darbuotojams, 

vykdant ūkinį-

techninį 

aptarnavimą.  

Išmokėti atlyginimai 

techniniam personalui 

29 Direktorius, 

vyr. 

buhalteris 

I-IV SB – 

281300 Eur; 

Sodros 

įmokos –

4080 Eur. 



11 

 

Techninio 

personalo 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Dalyvauta mokymuose, 

seminaruose. 

Pagal poreikį Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

I-IV SB – 800 

Eur 

Saugios aplinkos 

užtikrinimas 

Higienos prekių ir priemonių 

pirkimo organizavimas ir 

vykdymas, pirkimų skaičius 

5 Direktorius,  

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

I-IV TĮL – 1000 

Eur; 

SB – 1000 

Eur  

Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

Parengtas Elektrėnų vaikų 

lopšelio-darželio „Drugelis“ 

2022 metais numatomų 

atlikti supaprastintų viešųjų 

pirkimų planas 

1 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui, 

viešųjų 

pirkimų 

specialistas.  

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

Biudžeto projekto 

sudarymas bei 

teikimas Elektrėnų 

savivaldybei. 

Parengtas projektas 1 Direktorius, 

vyr. 

buhalteris 

IV Žmogiškieji 

ištekliai 

2022 m. veiklos 

ataskaitos 

parengimas 

Parengtas ataskaitų skaičius 2 Direktorius, 

vyr. 

buhalteris 

IV Žmogiškieji 

ištekliai 

PRIEMONĖ 01.03.03 

Jaunimo savanorystės plėtra 

Tikslas - Jaunų žmonių įsitraukimas į savanorišką veiklą ne tik skatina pilietiškumą, didina visuomeninį aktyvumą, bet ir įgyjama darbinių 

įgūdžių. Norint plėsti jaunimo savanorystės sritį, būtina skatinti jaunuolius dalyvauti savanoriškoje veikloje, plėsti savanorius priimančių 

organizacijų tinklą. 

1. Uždavinys. Tapti savanorius priimančia organizacija 
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01.03.03 Jaunimo 

savanorystės 

plėtra 

 

Palaikyti 

pedagogus 

priimant 

savanorius, skatinti 

socialinį emocinį 

ugdymą. 

Akredituotis kaip savanorius 

priimanti organizacija 

Per metus 

priimti 2 

savanorius 

Direktorius,  

darbo grupė 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

 

Parengė: 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis 

direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. 

įsakymu Nr. V-25 „Dėl 2022 metų veiklos plano rengimo darbo grupės skyrimo“ 

sudaryta darbo grupė“ 

 


