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Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ (toliau – lopšelis-darželis) steigimo data – 1985 m. spalio 15 

d. Įstaiga išsidėsčiusi pietrytinėje Druskininkų dalyje,  Kalviškių mikrorajono viduryje, didžioji dalis 

ugdytinių yra vietiniai Druskininkų gyventojai. Artimiausi atstumai: iki „Saulės“ pagrindinės 

mokyklos yra 200 m., panašus atstumas skiria įstaigą ir iki Nemuno upės šlaito, netoliese yra vaikų 

žaidimų aikštelės, suteikiančios galimybes vaikų laisvalaikį paversti įdomiu ir prasmingu.  

Mokyklos teisinė forma ir priklausomybė: Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.  

Mokyklos grupė: neformaliojo švietimo mokykla, švietimo įstaigos. 

Mokyklos adresas, įregistruotas Juridinių asmenų registre: Ateities g. 22, LT-66313, Druskininkai;  

Mokyklos savininkas: Druskininkų savivaldybė, kodas 111100394, Druskininkų lopšelio-darželio 

„Bitutė“ savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Druskininkų savivaldybės taryba. 

Lopšelio-darželio 2022 metų veiklos planas nusako metinius įstaigos veiklos tikslus ir uždavinius, 

apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.  

Aktualizuojant 2021 metų veiklą, buvo atsižvelgta į Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos 

kryptis, 2030 metų Lietuvos Pažangos strategiją, Geros mokyklos koncepciją, Pedagogo profesijos 

prestižo kėlimo programą 2016-2025 metams, patvirtintą ŠMSM, Druskininkų savivaldybės 2022-

2024 m. strateginį veiklos planą, atlikto mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo išvadas ir 

rekomendacijas, teigiamus bei tobulintinus pokyčius įstaigoje, taip pat išsikeltus 2022 -2024 m. 

įstaigos strateginio veiklos plano tikslus bei strateginio planavimo gaires.  

Vienas iš Valstybinės švietimo strategijos, savivaldybės strategijos prioritetinių siekių – ugdymo 

proceso kokybė, kūrybiškumas, savirefleksija, socialinė bendrystė, holistinė pedagogika. 

Rengiant 2021 m. veiklos planą daug dėmesio skyrėme moderniojo ugdymo paradigmos 

įgyvendinimui: plėtoti lopšelio - darželio ugdytinių kūrybinį ugdymą netradicinėse aplinkose, 

pritaikant STEAM elementus, kad ugdymo procesas taptų įdomesnis ir prieinamesnis vaikui, 

įtraukiant ir aktyvius judesio metodus.  

2022 metų tikslai tiesiogiai siejasi su strateginiu planavimu, Druskininkų savivaldybės švietimo 

strategija, holistinio ugdymo paradigmomis, atliepia įstaigos bendruomenės (vaikų, tėvų, pedagogų, 

pagalbinio personalo) lūkesčius ir poreikius. Nuolat tobulinant ugdymo turinį, modernizuojant 

edukacines aplinkas ir ugdymo(si) priemones, padidės ugdymo proceso veiklų įvairovė ir teikiamų 

paslaugų kokybė, leidžianti sėkmingą vaiko socializaciją tęstinio ugdymo kontekste.  

2022 metais didelis dėmesys bus skiriamas ugdytinių dienos įstaigoje ritualų ir susitarimų veiklų 

banko kūrimui, neišnaudotų grupių erdvių: miegamųjų, koridorių, rūbinių, kūrybingam 

transformavimui, kuris skatins vaikus veikti, išnaudoti grupės erdves edukacinei veiklai. 

 



SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

Vadovai. Laikinai einanti direktoriaus pareigas – Ramutė Siliūnienė, aukštasis, ugdymo 

organizavimas, magistro laipsnis, II vadybinė kategorija; Pedagoginio darbo stažas – 39 metai, 

vadybinis stažas – 15 metų;  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Joana Grigienė, aukštasis, magistro laipsnis. Pedagoginio darbo 

stažas – 17 metų, vadybinis stažas – 14 metų;  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – Ernstas Frėzė, aukštesnysis, stažas – 12 metų. 

Vaikų skaičius: 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis įstaigoje ugdomi 222 ugdytiniai. Vaikų amžius 

priėmimui į įstaigą: nuo vienerių iki šešerių metų. Ugdymui steigėjo nustatyta kalba: lietuvių. Vaikų 

skaičius grupėse neviršija leistinų Lietuvos higienos normos HN 75:2016 reikalavimų. 2022 metams 

sukomplektuota 15 grupių, iš kurių: 6 grupės ankstyvojo ikimokyklinio ugdymo (nuo 1 iki 3 metų 

amžiaus), 9 grupės ikimokyklinio amžiaus. Pasiskirstymas atrodo sekančiai: 

 

Gimimo metai Vaikų skaičius Grupių skaičius 

2020/2019 28 3 

2019 28 3 

2018 56 3 

2017 61 3 

2016 49 3 

 

Įstaigoje vaikus visapusiškai ugdo ir ugdymo strategijas kuria jauni ir didelę patirtį turintys 

kvalifikuoti ikimokyklinio ugdymo ir kiti specialistai: 

 

Pedagogų kvalifikacija Skaičius 

Mokytojai 11 

Vyresnieji mokytojai 13 

Metodininkai 3 

Ekspertai 0 

 

Įstaigos veiklos prioritetas: ugdymo kokybės užtikrinimas plėtojant vaiko raidos potencialą, vaiko 

gerovę ir ugdymąsi. Siekiant ugdymo kokybės ir tikslingumo svarbu įvertinti saviraidos ir ugdymosi 

procesus, mokytojo taikomas ugdymo strategijas bei jų sąsajas, neatsiejant ugdymo aplinkų, 

pasiekimų vertinimo, bendradarbiavimo su šeima. Vaiko dominavimo  ugdomojoje veikloje 

skatinimas ir jo iniciatyvų įgyvendinimas. Į ugdymo procesą integruojamos socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo  programos „Kimochis“, „Zipio draugai“ ,  Lytiškumo ugdymo programa, Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencinės programa.  

Mokykloje ugdomoji veikla vyko planingai, kryptingai pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą metinį 

veiklos planą. 2021 metais prioritetas teiktas vaikų socialinių kompetencijų ugdymui, sveikatai ir 

fiziniam aktyvumui. Vykdytos socialinių įgūdžių ir emocinio ugdymo programos: nuo 2020 m. -  

socialinių  ir  emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, tęstinės „Kimochis“ programos 

įgyvendinimas, kuri skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams. Visi įstaigos pedagogai bei pagalbos 

mokiniui specialistai dirba su šia programa. Ši programa yra tęstinė, apimanti visus vaikų amžiaus 

tarpsnius (nuo ankstyvojo amžiaus grupės iki penkiamečių). 

 

METINIO VEIKLOS PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR VEIKLOS 

 



Tikslas. Užtikrinti efektyvaus ugdymo paradigmos praktinį veiksmingumą įgalinant vaiko inicijuotas 

veiklas, pasitelkiant edukacines motyvuojančias erdves. 

Uždaviniai: 

1. Sukurti ugdytinių dienos įstaigoje ritualų ir susitarimų banką, grindžiamą vaiko iniciatyvomis. 

2. Įveiklinti edukacines, motyvuojančias ugdytinį, erdves. 

3. Atnaujinti ir turtinti įstaigos vidaus ir lauko erdves. 

 

Veiklos plano 

tikslo kodas 

Veiklos plano 01 tikslo pavadinimas 

01 Užtikrinti į vaiką orientuoto ir laisvojo ugdymo paradigmų praktinį 

veiksmingumą, įgalinant vaiko inicijuotas veiklas, pasitelkiant edukacines 

motyvuojančias erdves 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

Pozityvios mokytojo ir vaiko tarpusavio sąveikos puoselėjimas, ugdymo proceso sužaisminimas, 

edukacinių erdvių kūrimas, ugdymo strategijų - patrauklių ir skatinančių veikti, ieškoti sprendimų 

ir įveikti iššūkius, plėtojimas, mažinantis mokytojo dominavimą ugdymo procese ir sudarantis 

sąlygas vaiko iniciatyvoms. Modernios ir tvarios aplinkos, atitinkančios vaiko lūkesčius 

atnaujinimas ir kūrimas leis mums atliepti keliamus šiandienius higienos ir saugumo reikalavimus 

ikimokyklinei įstaigai. 

Veiklos plano 01 

tikslo uždavinio 

kodas 

Veiklos plano 01 tikslo 01uždavinio pavadinimas 

01 Sukurti ugdytinių dienos įstaigoje ritualų ir susitarimų „banką“, grindžiamą 

vaiko iniciatyvomis. 

Veiklos plano 01 tikslo 01 uždavinio aprašymas 

Ritualai ir susitarimai vaikams sudarys daugiau galimybių rinktis patiems, suteikiant laisvės 

išbandyti naujus dalykus, mokytoją pasitelkiant tik į pagalbą, kuris palaikytų vaikų 

savarankiškumą, iniciatyvą, išklausytų pasiūlymus, išlaikytų pusiausvyrą tarp organizuotos ir 

savaiminės veiklos. Sudarytas ritualų ir susitarimų veiklų „bankas“ padės vaikams jaustis 

saugesniais, mokys gerų, įpročių, stiprins pasitikėjimą savimi ir aplinka, padės prisitaikyti prie 

pasikeitimų, mokys organizuotumo, sukurs ir naujus įpročius. 

01uždavinio 

priemonės kodas 

01 uždavinio 01 priemonės pavadinimas 

01 Dienos ritmo sužaisminimas. 

01 uždavinio 01priemonės aprašymas 

Dienos ritmo sužaisminimas įstaigoje, padės inovatyviai ir kūrybingai organizuoti ugdomąsias 

veiklas, kurios būtų patrauklios, įdomios, skatinančios vaikų mąstymo žemėlapių kūrimą, 

atitinkančios jų amžių, poreikius ir norus. Atsižvelgiant į kiekvienos grupės, pedagogo ir 

ugdytinių savitumą, bus sukurti vaikų rytinio sutikimo ir vakarinio atsisveikinimo ritualai, 

kuriuose bus gausu inovatyvių žaidybinių elementų. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-01-01 Rytinės veiklos Skaičius 0 2 2 2 

P-01-01-02-01 Popietinė 

veikla 

Skaičius 0 1 1 1 

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 



01 Vaikų įsijungimas į rytines ir popietines veiklas. 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Atsižvelgiant į kiekvienos grupės, pedagogo ir ugdytinių savitumą, bus sukurti vaikų rytinio 

sutikimo ir vakarinio atsisveikinimo ritualai, kurie skatins aktyvesnį vaikų įsitraukimą į rytines ir 

popietines veiklas. Atsakingas už veiklų vykdymą grupėse - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-01-01-01 Vaikų 

įsijungimas į 

rytines veiklas  

Skaičius 0 224 224 224 

P-01-01-01-01-02 Vaikų 

įsijungimas į 

popietinę 

grupės veiklą 

Skaičius 0 224 224 224 

01 uždavinio  

priemonės kodas  

01 uždavinio 02 priemonės pavadinimas 

02 Ugdymo priemonių rengimas ir įsigijimas 

01 uždavinio 02 priemonės aprašymas 

Siekiant praturtinti įstaigą reikalingomis ugdymo priemonėmis, kurios tiktų visų 5 kompetencijų: 

sveikatos saugojimo, socialinės, komunikavimo, pažinimo ir meninės ugdymui, planuojama, kad 

kiekvienas įstaigoje dirbantis pedagogas per metus sukurs 2 mokomąsias priemones. Taip pat 

sieksime įsigyti 30 vienetų ugdymo priemonių, t. y. po dvi kiekvienai grupei. Patrauklių vaikui 

ugdymo priemonių rengimas ir įsigijimas plės ugdytinių dienos įstaigoje ritualų ir susitarimų 

veiklų „banką“, kuris talpins pedagogų sukurtas ir pagamintas bei įstaigos įsigytas ugdymo 

priemones, orientuotas į vaikų ugdymosi rezultatus, siekiant vaikų ugdymosi veiklos tikslingumo, 

nuoseklumo, visybiškumo. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-02-01 Pedagogo 

pasigamintos 

priemonės  

Vnt. 1 2 2 2 

P-01-01-02-01 Priemonės 

ugdymo 

proceso 

sužaisminimui 

(15 grupių) 

Kompe-

tencija 

Visoms 

kompe-

tencijom

s 

Sveikato

s,komuni

kavimo 

Pažinimo 

socialinė 

Meninė 

02 priemonės 

veiklos kodas 

02 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Pedagogų pagaminamos ir įstaigos įsigytos ugdymo priemonės. 

02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įstaigos pedagogų ugdymo priemonių rengimas ir įsigijimas plės ugdytinių dienos įstaigoje ritualų 

ir susitarimų veiklų banką, kuris talpins (saugos) pedagogų sukurtas ir pagamintas bei įstaigos 

įsigytas ugdymo priemones. Vykdytojai: mokytojai, specialistai, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 



Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

P-01-01-02-01-01 Pedagogų, 

pagamintos 

priemonės 

Skaičius 30 28 28 28 

P-01-01-02-01-02 Įsigytos 

priemonės 

Vnt. 30 30 30 15 

 

01 uždavinio  

priemonės kodas 

01 uždavinio 03 priemonės pavadinimas 

03 Ikimokyklinio ugdymo mokytojų kvalifikacijos kėlimas inovatyvių žaidimų 

organizavimo tematika. 

01 uždavinio 03 priemonės aprašymas 

Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams kelti kvalifikaciją žaidimų organizavimo 

bei inovatyvių žaidimų organizavimo tematika, dalyvauti seminaruose, kitų įstaigų pedagogų 

organizuojamuose praktikumuose, metodiniuose renginiuose, kurie padės ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams sukurti ugdytinių dienos įstaigoje ritualų ir susitarimų veiklas. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-03-01 Seminarai, 

praktikumai 

Skaičius 0 4 2 2 

03 priemonės 

veiklos kodas 

03 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Pedagogų kvalifikacijos kėlimas inovatyvių žaidimų tematika. 

03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Sieksime, kad kiekvienas įstaigoje dirbantis pedagogas per metus sudalyvautų keturiuose 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose inovatyvių žaidimų tematika. Atsakingas - direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, vykdytojai – ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-03-01-01 Pedagogai, 

dalyvaujantys 

kvalifikacijos 

kėlime 

inovatyvių 

žaidimų 

tematika 

Skaičius 0 24 24 24 

01 uždavinio 

priemonės kodas 

01 uždavinio 04 priemonės pavadinimas 

 

04 Vaikų ugdymas pasitelkus personažus 

01 uždavinio 04 priemonės aprašymas 

Esame numatę, kad metų bėgyje visose grupėse atsiras po vieną personažą.  

Personažų atsiradimas grupėse sužaismins dienos ritmo veiklų ritualus ir tarpusavio susitarimus, 

taps neatsiejama ikimokyklinio ugdymo turinio dalis, kokybiška ugdymo priemonė, orientuota į 

vaikų visuminį ugdymą, siekiant jų ugdymosi darnumo, įvairiapusiškumo, kalbinio bendravimo. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 



Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-04-01 Personažų 

atsiradimas 

grupėse 

Skaičius 0 15 0 0 

04 priemonės 

veiklos kodas 

04 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Penkiolikos personažų atsiradimo grupėse tikslas - dienos ritmo veiklų ritualų ir tarpusavio 

susitarimų sužaisminimas. todėl 15-koje grupių penkias dienas per savaitę, 2 kartus per dieną      

(ryte ir po pietų ) ištisus metus, pasitelkiant grupės personažą, bus organizuojami dienos ritmo 

veiklų ritualai. Atsakingi - pedagogai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-04-01 Veiklos, 

pasitelkus 

personažus 

Veiklos 0 500  500 500 

01 uždavinio 

priemonės kodas 

01 uždavinio 05 priemonės pavadinimas 

05 Ritualų ir susitarimų idėjų rinkinio sudarymas. 

01 uždavinio 05 priemonės aprašymas 

Bus sudarytas 3-5 metų vaikų grupėse ryto ir popietės ritualų ir susitarimų idėjų rinkinys, kuris 

padės pedagogams dalintis gerąja patirtimi, ieškoti ir atrasti pačių priimtiniausių jų grupės 

ugdytiniams tinkančių ritualų ir susitarimų ugdymo idėjų.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-05-01 Ritualų ir 

susitarimų 

sudarymas 

video formatu 

Rinkiniai 0 7 8 9 

05 priemonės 

veiklos kodas 

05 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Ryto ir popietės ritualų ir susitarimų taikymas. 

05 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Pedagogai, dirbantys su 3-5 metų amžiaus vaikais, grupėse taikys ryto ir popietės ritualus bei 

susitarimus. Vykdytojai - ikimokyklinio ugdymo mokytojai. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2021 m. 

planas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

P-01-01-05-01-01 Ryto ir 

popietės 

ritualų ir 

susitarimų 

taikymas 

grupėse 

Grupės 0 7 8 9 



01 uždavinio 

priemonės kodas 

01 uždavinio 06 priemonės pavadinimas 

06 IKT įsigijimas ir panaudojimas ugdymo procese 

01 uždavinio 06 priemonės aprašymas 

IKT priemonių įsigijimas ir panaudojimas ugdomosiose veiklose praturtins ugdymo procesą 

šiuolaikinėmis vaikams patraukliomis ugdymo priemonėmis, kurios sudarys vaikams daugiau 

galimybių rinktis patiems, suteikiant jiems daugiau laisvės patiems veikti, išbandyti naujus, jiems 

įdomius ir patinkančius dalykus. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-06-01 Interaktyvus 

ekranas 

Vnt. 0 0 1 1 

P-01-01-06-02 Planšetės Vnt. 0 0 20 20 

P-01-01-06-03 Mokomasis 

draugas-

robotas „Kitt“ 

Vnt. 0 1 0 0 

P-01-01-06-04 Išmaniosios 

sraigės/bitės 

Komplekt

as 

0 1 0 0 

P-01-01-06-05 Kilimėliai  Vnt. 0 4 2 2 

06 priemonės 

veiklos kodas 

06 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Ugdomųjų veiklų paįvairinimas, naudojant IKT. 

06 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Kiekvienos grupės pedagogai bus skatinami kiekvieną mėnesį 3 kartus vesti veiklas su 

pasirinktomis išmaniosiomis priemonėmis. Vykdytojai - ikimokyklinio ugdymo pedagogai, 

atsakinga - direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-01-06-01 Veiklos su 

pasirinktomis 

išmaniosiomis 

priemonėmis 

Kartai per 

mėn. 

0 3 3 3 

Veiklos plano 01 

tikslo uždavinio 

kodas 

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio pavadinimas 

02 Įveiklinti edukacines, motyvuojančias ugdytinį, erdves. 

Veiklos plano 01 tikslo 02 uždavinio aprašymas 

Siekdami sukurti saugią, estetinę, funkcionalią ir vaikų amžiui pritaikytą ugdymo(si) aplinką, 

sudarysime tinkamas sąlygas taikyti įvairius ugdymo(si) metodus, šiuolaikines informacines 

komunikacines technologijas, sumaniai išnaudoti ne tik vidinę, bet ir išorinę įstaigos aplinką. 

Vaikai turės galimybę rasti tai, ko reikia jų sumanymams, tyrinėjimams realizuoti, žaidimams ir 

poilsiui. Grupių aplinkose įrengsime atskiras erdves vaikų grupėms ir individualiai veiklai. Visos 

vaikams reikalingos priemonės bus matomos ir lengvai prieinamos. Sukurta aplinka optimaliai 

tenkins pažintinę, kalbinę, socialinę, emocinę, fizinę ugdytinių brandą, bus estetiška, saugi, 



kupina spalvų, laiduojanti vaikų su bendraamžiais ir suaugusiais bendravimą ir bendradarbiavimą, 

funkcionali ir pritaikyta ugdytinių amžiui. 

02 uždavinio 

priemonės kodas 

02 uždavinio 01 priemonės pavadinimas 

01 Edukacinių erdvių pagal kompetencijas įrengimas ir įveiklinimas 

miegamuosiuose, rūbinėse ir koridoriuose. 

02 uždavinio 01 priemonės aprašymas 

Sėkmingai ugdytinių saviraiškos plėtrai kiekvienoje grupėje bus įrengtos edukacines erdvės visų 

kompetencijų ugdymui. Bus sukurtos erdvės namų, tyrinėjimų, dailės, statybų veikloms visose 

grupių erdvėse - miegamajame, grupėje, rūbinėje, koridoriuje. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024m. 

planas 

P-01-02-01-01 Edukacinių 

erdvių pagal 

kompetencijas 

įrengimas  

Skaičius 0 2 2 1 

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Poreikis edukacinių erdvių įrengimui grupėse. 

01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Sieksime, kad visose penkiolikoje įstaigoje esančių vaikų ugdymo grupių per šiuos metus būtų 

įrengtos edukacines erdvės numatytų kompetencijų ugdymui. Vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo 

pedagogai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai  

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-02-01-01-01 Grupės, 

kuriose bus 

įrengiamos 

edukacinės 

erdvės 

Skaičius 0 15 15 15 

02 uždavinio  

priemonės kodas 

02 uždavinio 02 priemonės pavadinimas 

02 Lauko erdvių įveiklinimas. 

02 uždavinio 02 priemonės aprašymas 

Planuojame, kad šiais metais įstaigos lauko erdvės bus praturtintos penkiolika veiklos studijų. 

Tikimės, jog edukacinių lauko erdvių įrengimas, įgalins nepanaudotų erdvių įveiklinimą, 

praturtins vaikų ugdymo (-si) procesą įstaigos kieme įdomiomis, naujomis, veiklomis. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-02-02-01 Veiklos studijų 

įkūrimas 

Skaičius 1 15 15 0 

02 priemonės 

veiklos kodas 

02 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Edukacinių lauko erdvių įrengimas. 



02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Pedagogų grupių komandos kurs po vieną veiklos studiją per metus. Vykdytojai: ikimokyklinio 

ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjos. Kiekviena grupė sukurs po vieną veikos studiją. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-02-02-01-01 Grupių 

komandų 

skaičius, kurių 

kiekviena kurs 

po vieną 

veiklos studiją 

Skaičius 1 15 15 0 

Veiklos plano 01 

tikslo uždavinio 

kodas 

Veiklos plano 01 tikslo 03uždavinio pavadinimas 

03 Atnaujinti ir turtinti įstaigos vidaus ir lauko erdves. 

Veiklos plano 01 tikslo 03 uždavinio aprašymas 

Aplinka, atitinkanti sanitarinių higieninių normų reikalavimus, taps saugia, sveika ir šiuolaikiška. 

Didės įstaigos patrauklumas, pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Bus sudarytos tinkamos sąlygos 

vaikų ir darbuotojų saugumui, veikloms, darbui.  

03 uždavinio 

priemonės kodas 

03 uždavinio 01 priemonės pavadinimas 

01 Vidaus aplinkų remontas 

03 uždavinio 01priemonės aprašymas 

2022 metais planuojama atlikti įstaigos vidaus patalpų remontą: įvadinės elektros spintos ir 

elektros apšvietimo skydelių, rūbinių remontas „Laivelio“ ir „Varpelio“ grupėse; „Pelėdžiukų“ ir 

„Voveraitės“ grupių patalpų remontas, antro korpuso laiptinės remontas.  

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-01-01 Įvadinės 

elektros 

spintos ir 

elektros 

apšvietimo 

skydelių 

remontas 

Skaičius 0 9 0 0 

P-01-03-01-02 Rūbinių 

remontas 

Rūbinių 

sk. 

0 2 0 0 

P-01-03-01-03 Patalpų 

remontas 

Grupių sk. 0 2 2 2 

P-01-03-01-04 Antro korpuso 

laiptinės 

remontas 

Laiptinių 

sk. 

0 1 0 0 

01 priemonės 

veiklos kodas 

01 priemonės 01 veikos pavadinimas 

01 Vidaus aplinkų remonto poreikis 



01 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Gavus numatytą lėšų sumą bus atliekamas įstaigos vidaus aplinkų remontas. Atlikus patalpų 

remontą bus jaukesnės, estetiškesnės ir saugesnės patalpos. Vykdytojas, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-01-01-01 Suremontuotos 

elektros 

spintos ir 

elektros 

apšvietimo 

skydeliai 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-01-01-02 Atliktas 2 

grupių rūbinių 

remontas 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-01-01-03 Atliktas 2 

grupių patalpų  

remontas 

Proc. 0 100 100 100 

P-01-03-01-01-04 Atliktas 

laiptinės 

remontas 

Proc. 0 100 0 0 

03 uždavinio 

priemonės kodas  

03 uždavinio 02 priemonės pavadinimas 

02 Išorės aplinkų remontas 

03 uždavinio 02 priemonės aprašymas 

Planuojame įstaigos pastato fasado atnaujinimą (nuplauti ir atnaujinti). Įgyvendinus šį kriterijų 

pastatas atitiks saugumo reikalavimus ir įgis patrauklesnį vaizdą. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-02-01 Fasadų 

atnaujinimas 

(plovimas) 

Vnt. 0 1 0 0 

02 priemonės 

veiklos kodas 

02 priemonės 01veiklos pavadinimas 

02 Poreikis fasado remonto atnaujinimui 

02 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas. 

 Bus atliekamas įstaigos pastato fasadų atnaujinimas (nuplovimas ir smulkus 

remontas).Vykdytojas: direktoriaus pavaduotojas ūkiui. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

P-01-03-02-01-01 Fasado 

atnaujinimas 

(plovimas) 

Proc. 0 100 0 0 

 

03uždavinio 

priemonės kodas 

03 uždavinio 03 priemonės pavadinimas 



03 IKT priemonių įsigijimas. 

03 uždavinio 03 priemonės aprašymas 

Užtikrinant visavertį ugdymo procesą ir priemonių įvairovę reikalingi funkcionalūs interaktyvūs 

ekranai, planšetės, mokomieji draugai „Kitt“, išmaniosios sraigės, interaktyvūs kilimėliai, 

kompiuteriai ir projektoriai. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-03-01 Interaktyvus 

ekranas 

Vnt. 0 0 2 2 

P-01-03-03-02 Planšetės Vnt. 0 0 20 20 

P-01-03-03-03 Mokomasis 

draugas-

robotas „Kitt“ 

Vnt. 0 5 0 0 

P-01-03-03-04 Išmaniosios 

sraigės/ bitės 

Komplekt

ai 

0 1 0 0 

P-01-03-03-05 Kilimėliai Vnt. 0 4 2 2 

P-01-03-03-06 Kompiuteriai Vnt. 0 2 6 7 

P-01-03-03-07 Projektorius Vnt. 0 0 1 1 

03 priemonės 

veiklos kodas 

03 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

03 Užtikrinti IKT priemonių įsigijimą. 

03 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įsigijus funkcionalius interaktyvius ekranus, planšetes, mokomuosius draugus „Kitt“, išmaniąsias 

sraigės, interaktyvius kilimėlius, kompiuterius ir projektorius bus užtikrinamas visavertis ugdymo 

procesas, užtikrinama inovatyvių priemonių įvairovė įstaigoje. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-03-01-01 Reikiamų 

interaktyvių 

ekranų 

įsigijimas 

Proc. 0 0 50 50 

P-01-03-03-01-02 Planšečių 

įsigijimas 

Proc. 0 0 50 50 

P-01-03-03-01-03 Mokomojo 

draugo-roboto 

„Kitt“ 

įsigijimas 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-03-01-04  Išmaniųjų 

sraigių/bičių 

įsigijimas 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-03-01-05  Kilimėlių 

įsigijimas 

Proc. 0 50 25 25 

P-01-03-03-01-06 Lėšos, skirtos 

kompiuterių 

įsigijimui 

Proc. 0 13 40 47 



P-01-03-03-01-07 Projektoriaus 

įsigijimas 

Proc. 0 0 50 50 

03 uždavinio 

priemonės kodas 

03 uždavinio 04 priemonės pavadinimas 

 

04 Būtinųjų įstaigos reikmių tenkinimas įgyjant reikiamą įrangą ( priemones) 

03 uždavinio 04 priemonės aprašymas 

Įstaigai svarbu įsigyti reikiamą įrangą: naujo pavyzdžio vaistinėlės, gesintuvus, kondicionierių 

(maisto žaliavų sandėlyje), kondicionavimo ir vėdinimo sistemos projektavimo darbus, šaldiklį, 

vaikišką patalynę, vertikalias žaliuzės grupėse, darbo drabužius (prijuostės, kelnės, marškinėliai, 

galvos apdangalai), valgiaraščių apskaitos programą. Užtikrinant įstaigos būtinųjų reikmių 

tenkinimą, ugdymo institucija atlieps higienos normos ir saugumo reikalavimus. 

Indėlio pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021m. 

faktas 

2022m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-04-01 Naujo 

pavyzdžio 

vaistinėlės 

Vnt. 3 15 0 0 

P-01-03-04-02 Gesintuvai Vnt. 0 8 0 0 

P-01-03-04-03 Kondicionieriu

s 

Vnt. 0 1 0 0 

P-01-03-04-04 Šaldiklis Vnt. 0 1 0 0 

P-01-03-04-05 Vaikiška 

patalynė 

Kompl. 0 150 100 0 

P-01-03-04-06 Vertikalios 

žaliuzės  

Grupių sk. 0 5 5 5 

P-01-03-04-07 Darbo 

drabužiai 

Kompl. 0 60 0 0 

P-01-03-04-08 Valgiaraščių 

apskaitos 

programa 

Programa 0 1 1 1 

04 priemonės  

veiklos kodas 

04 priemonės 01 veiklos pavadinimas 

01 Lėšų poreikis būtinųjų įstaigos reikmių tenkinimui, įgyjant reikiamą įrangą 

(priemones). 

04 priemonės 01 veiklos aprašymas ir vykdytojas 

Įstaigą aprūpinus būtinąja įranga, bus atliepiamos higienos normos ir saugumo reikalavimai. 

Vykdytojai: direktoriaus pavaduotojas ūkiui, administracija. 

Proceso pasiekimo vertinimo kriterijai 

Kodas Kriterijus Matavimo 

vienetas 

2021 m. 

faktas 

2022 m. 

planas 

2023 m. 

planas 

2024 m. 

planas 

P-01-03-04-01-01 Vaistinėlių 

įsigijimas 

Proc. 16,6 83,4 0 0 

P-01-03-04-01-02 Gesintuvų 

įsigijimas 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-04-01-03 Kondicionieria

us įsigijimas 

(maisto žaliavų 

sandėlyje) 

Proc. 0 100 0 0 



P-01-03-04-01-04  Šaldiklio 

įsigijimas 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-04-01-05  Vaikiškos 

patalynės 

įsigijimas 

Proc. 0 60 40 0 

P-01-03-04-01-06 Žaliuzių 

įsigijimas 

Proc. 0 33,3 33,3 33,3 

P-01-03-04-01-07 Darbo 

drabužių 

įsigijimas 

Proc. 0 100 0 0 

P-01-03-04-01-08 Valgiaraščių 

apskaitos 

programos 

įsigijimas 

Proc. 0 33,3 33,3 33,3 

____________________________________________ 

 

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                            Ramutė Siliūnienė 

 

 

Specialistas, atsakingas už veiklos plano parengimą  Joana Grigienė 

 

 

SUDERINTA:  

 

Savivaldybės administracijos  

Švietimo skyriaus vedėja    Diana Brown 

  



   2022 metų metinio veiklos plano formos  

       2 priedas 

        

DRUSKININKŲ LOPŠELIO - DARŽELIO „BITUTĖ“ 2022 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO BIUDŽETAS  

  

Nr. Pavadinimas 
Priemonės 

vykdytojas 

Viso 2022 m. 

(tūkst. EUR) 

finansavimo šaltiniai** (tūkst. EUR) 

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Valstybės 

biudžeto lėšos 
ES lėšos 

Tikslinės, 

privačios ir SB 

lėšos  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Tikslas. Sukurti visapusišku ugdymu paremtą, skirtingus besimokančiųjų poreikius atliepiančią bei jų potencialą atskleidžiančią švietimo paslaugų sistemą 

01 Uždavinys. Investuoti į švietimo įstaigų infrastruktūrą, aplinką 

01 

Priemonė. Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) 

panaudojimas Druskininkų lopšelio - darželio "Bitutė" 

pastatuose 

Druskininkų lopšelis 

- darželis "Bitutė" 
2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

Viso 01 priemonei:   2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

Viso 01 uždaviniui:   2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

02 Uždavinys. Gerinti mokymosi pasiekimus, siekiant asmeninės mokinių pažangos bei suteikiant savarankiškam gyvenimui reikalingų žinių bei įgūdžių 

01 Priemonė. Druskininkų l/d "Bitutė" veiklos vykdymas 
Druskininkų lopšelis 

- darželis "Bitutė" 
1125,3 708,0 407,0 0,0 10,3 

Viso 01 priemonei:   1125,3 708,0 407,0 0,0 10,3 

Viso 02 uždaviniui:   1125,3 708,0 407,0 0,0 10,3 

Viso 01 tikslui:   1128,2 708,0 409,9 0,0 10,3 

VISO:   1128,2 708,0 409,9 0,0 10,3 

 

* Asignavimai – priemonių ar veiklų įgyvendinimui užtikrinti reikalingos Savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšos. 

** Formoje pateikiami galimų finansavimo šaltinių pavydžiai. Pildant formas nurodomi aktualūs finansavimo šaltiniai suderinti su Finansų ir apskaitos 

skyriumi. 

_____________________ 


