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 ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIOGELIS“  
 

 

2022-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 

Veiksmo 

pavadinimas 

Proceso ir / ar indėlio vertinimo kriterijų Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

(ketvirčiais) 

Asignavimai 

(Eur) 
pavadinimas reikšmė 

ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA 01  

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

 

„Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas mokyklose-darželiuose“ (01.01.01. priemonė) 

 

01. Užtikrinti ugdymo (si) kokybę, siekiant įstaigos pažangos tvarumo, įtraukiant įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymą(si). 

01.01. Kurti emociškai palankią, sveiką, saugią aplinką visai mokyklos bendruomenei, išlaikant mokytojų motyvaciją ir nuolatinį kvalifikacijos 

tobulinimą. 

01.01.01. Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

mokykloje-

darželyje 

,,Žiogelis“. 

Įgyvendinti 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ir 

specialiojo ugdymo 

programas.  

 

Įgyvendintas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo ir 

specialiojo ugdymo programų 

turinys atsižvelgiant į vaikų 

poreikius ir galimybes.  

 

Vaikų skaičius         

216 

 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

I-IV 

 

MK 348750 

Sodra 5200 

MK PU 44500 

Sodra 650 

SB PU 

15000 

Sodra 230 

VB 9770 

Sodra 140 



  Į programų turinį 

integruoti prevencinę 

programą 

 
 

Priešmokyklinio ugdymo 

grupėse integruojamos 

socialinio-emocinio ugdymo 

programos: ,,Zipio draugai“ 

kurios metu vaikai įgis 

socialinių bei emocinių 

sunkumų įveikimo gebėjimų. 

vaikų skaičius. 

40 vaikų Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

I-IV 

 

Žmogiškieji 

ištekliai 

MK  100 

  Edukacinių lauko 

erdvių kūrimas ir 

kūrybiškas jų 

naudojimas 

ugdymo(si) procese, 

įtraukiant įvairių 

ugdymosi poreikių 

turinčius vaikus. 

Sukurta nauja lauko 

edukacinė erdvė.  

Pravesta veiklų lauko erdvėse.  

Vaikų įtraukimas veiklose. 

3 

30% 

 

90% 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Mokytojai 

 

I-IV 

 

SP 100 

Žmogiškieji 

ištekliai 

 

  Dalyvauti 

respublikiniame 

projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 

2022“ 

Projekto ,,Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ nuostatai. Vaikų 

skaičius. 

180 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojai 

I-II Žmogiškieji 

ištekliai 

SP 200 

  Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

organizavimas. 

VGK metinis veiklos planas. 1 VGK 

pirmininkas. 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

  Organizuoti 

kasmetines šventes, 

įtraukiant 

bendruomenę. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo ir 

lavinamosios klasės 

metodinių grupių metiniai 

veiklos planai, mėnesio 

renginių planai. 

Dalyvaujančių vaikų skaičius. 

216 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Mokytojai. 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

SP 500 



  Vaikų pažintinės 

veiklos 

organizavimas. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių ir lavinamosios klasės 

organizuojamos ekskursijos, 

išvykos. 

7 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

 mokytojai. 

I-IV MK 500 

  Dalyvauti 

respublikiniuose ir 

savivaldybės 

skelbiamuose 

projektuose 

finansavimui gauti. 

Parengtos ir pateiktos 

paraiškos projektų 

finansavimui gauti. 

2 Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

mokytojai. 

I-IV Projektinės 

lėšos 

  Viešinti ir atnaujinti 

informaciją 

internetiniame 

puslapyje. 

Skleisti savalaikę ir 

įvairiapusę komunikaciją apie 

įgyvendintus renginius 

socialiniuose tinkluose. 

11/lavinamoji 

klasė 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 

  Besimokančios 

organizacijos 

kūrimas. 

Stebėtos, įsivertintos ir 

reflektuotos veiklos. 

Kolegialus grįžtamasis ryšys. 

Bendravimas ir 

bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

Išklausyti mokymai, 

seminarai, konferencijos. 

(iki 20%) 

 

 

3 

 

 

100 % 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

 

 

I-IV MK 1700 

  Ugdomojo proceso 

skaitmenizavimas. 

Mokomosios kompiuterinės 

programėlės vaikams  

http://www.chickimap.com/ 

prenumerata. 

Įsigyta planšetinių 

kompiuterių. 

Ekranas 

1 

 

4 

 

1 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

 

I 

 

 

 

I-IV 

SP 169,99 

MK 3500 

http://www.chickimap.com/


01.02. Kurti emociškai palankią, sveiką, saugią aplinką visai mokyklos bendruomenei 

01.01.01. Ugdymo 

proceso ir 

aplinkos 

užtikrinimas 

Elektrėnų 

mokykloje 

darželyje 

,,Žiogelis“. 

Emociškai palankių 

erdvių įrengimas. 

Sukurta nauja lauko 

edukacinė erdvė.  

 

1 Direktorius, 

ūkio dalies 

vedėjas 

II-IV SP 5000 

  Darbuotojų 

psichikos sveikatos 

stiprinimas. 

Darbuotojai gilina žinias 

psichikos sveikatos 

klausimais. 

12 darbuotojų 

(40 val. kursai) 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui. 

I-II Žmogiškieji 

ištekliai 

  Veiklų, skirtų sveiko 

emocinio klimato 

kūrimui į ugdymo(si) 

procesą integravimas 

Įvykdyti projektai. 

 

4 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV SP 600 

 

PRIEMONĖ 01.02.28. 

Švietimo įstaigų remontas, įstaigų darbo organizavimas ir plėtra 

Užtikrinti kokybišką higienos normų reikalavimus atitinkančią aplinką, tenkinančią vaiko poreikius. 

Vykdyti mokyklos-darželio modernizavimą ir infrastruktūros gerinimą. 

01.02.28 Darbo 

organizavimas, 

plėtra ir 

remontas 

mokykloje-

darželyje 

„Žiogelis“. 

Išlaikyti mokyklos-

darželio „Žiogelis“ 

pedagoginį ir kitą 

personalą. 
 

Personalo darbo užmokestis, 

socialinio draudimo įmokos 

35 Direktorius,  

Vyr. buhalteris 

I-IV SB 504700 

 

  Ugdytinių maitinimo 

organizavimas 

Vaikų maitinimas 216 Direktorius, 

sandėlininkas, 

dietistas 

I-IV SB 5000 

SP 50000 



  Įsigytos įvairios 

priemonės ir prekės, 

apmokėtos 

paslaugos, 

užtikrinančios 

mokyklos-darželio 

„Žiogelis“ 

funkcionavimą. 

Įstaigos patalpos ir aplinka 

atitinka 

HN -75:2010 ir kitus 

reikalavimus. 

Eksploatacinės sąnaudos. 

Įvairios paslaugos. 
 

2 

100 % 

Ūkio dalies 

vedėjas 

I-IV SB 8000 

SP 23500 

 

 

  Elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ 

sistemos paslauga. 

Elektroninio dienyno „Mūsų 

darželis“ sistemos paslauga. 

1 Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

I-IV MK 421,08 

  Einamasis dalies 

patalpų ir įrenginių 

remontas. 

Atnaujinamos, 

suremontuotos, įrengiamos 

mokyklos-darželio 

edukacinės aplinkos, 

pritaikytos įvairių poreikių 

turintiems vaikams, 

užtikrinamas saugumas. 

Atlikti smulkūs einamieji 

santechniniai bei vidaus ir 

lauko kiti remonto darbai. 

2 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

ūkio dalies 

vedėjas 

I-IV SB 2800 

 

  Ryšių paslauga UAB „Bitė Lietuva“ 12 Ūkio dalies 

vedėjas 

I-IV SB 2200 

SP 500 
  Darbuotojų sveikatos 

tikrinimas ir 

medikamentai 

Sveikatos tikrinimas 2022 

metais 

54 Ūkio dalies 

vedėjas 

I-IV SP 500 

  Aptarnaujančio 

personalo 

kvalifikacijos kėlimo 

kursai. 

Pagal Lietuvos Respublikos 

įstatymus 

18 Direktorius 

 

I-IV SB 660 

 

  Organizuoti 

viešuosius pirkimus 

Mokyklos-darželio „Žiogelis“ 

viešųjų  pirkimų planas. 

1 Prekių ir 

paslaugų 

pirkimo 

specialistas 

I-IV Žmogiškieji 

ištekliai 



  2022 m. veiklos 

plano ataskaitos 

parengimas 

Parengta ataskaita. 1 Direktorius IV Žmogiškieji 

ištekliai 

  Mokinių 

pavėžėjimas 

Transporto išlaikymas. 1 Ūkio dalies 

vedėjas 

Vyr. buhalteris 

I-IV SB 5000 

 

 


