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VIZIJA 

Lopšelis - darželis „Coliukė“ šiuolaikiška ikimokyklinė ugdymo įstaiga, orientuota į patirtinį bendruomenės ugdymą/si.  

MISIJA  

Organizuojame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų visuminį ugdymą; kuriame sąlygas, padedančias tenkinti prigimtinius, kultūros, 

etninius, socialinius ir pažintinius poreikius; skatiname pedagogų kūrybiškumą, profesionalumą; plėtojame demokratiškus santykius bendruomenėje; 

teikiame specialiąją pedagoginę ir socialinę pagalbą vaikui ir šeimai; kartu su šeima rengiame vaiką darniam socialiniam gyvenimui; puoselėjame 

unikalias įstaigos tradicijas. 

VEIKLOS PLANO TIKSLAI 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikių tenkinimas. 

Lopšelio-darželio „Coliukė“ materialinės ir techninės bazės stiprinimas 

VEIKLOS PLANO UŽDAVINIAI 

1.1. Vykdyti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

2.1. Gerinti higienines sąlygas. 

2.2. Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo aplinką. 

2.3. Modernizuoti lopšelio-darželio ugdymo bazę.  

FILOSOFIJA 

Lopšelis-darželis „Coliukė“ analizuoja ir vertina pokyčius vykstančius visuomenėje ir kuria prasmingų pokyčių įgyvendinimo strategijas.  

Vaiko ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, individualumu. Vaikas gali laisvai rinktis veiklą, turi galimybę 

samprotauti, daryti sprendimus, taisyti klaidas ir tokiu būdu programuoti ir formuoti savo asmenybę. Pripažįstama vaikų kultūra, kaip vertybė, o vaikai 

– kaip aktyvūs bei išradingi savo aplinkos kūrėjai. Bendruomenės nariai jaučiasi saugūs, veikia pagalbos teikimo ir bendruomeninių poreikių 

tenkinimo sistema. Dėmesys žmogiškiesiems ištekliams – darbuotojų pripažinimui, motyvavimui, nuolatiniam tobulėjimui, profesinės kompetencijos 

kėlimui. Bendruomenės nariai didžiuojasi ikimokykline įstaiga, dalyvauja kuriant jos politiką bei jos įgyvendinimo strategiją ir prisiima už tai 

atsakomybę.  
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2019 METŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS 
 

1. TIKSLAS: Vykdyti įstaigos ugdymo kokybės koncepciją atliepiantį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. 

UŽDAVINYS PRIEMONĖ DATA 
TVIRTINIMAS, 

DOKUMENTAI 

VYKDYTOJAI IR 

PARTNERIAI  
LAUKIAMI REZULTATAI 
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1.1.1. Ikimokyklinio ugdymo 

programos „Nuo... iki“ turinio 

atnaujinimas ir įgyvendinimas 

 

2019 Metodinės grupės 

protokolai. 

Patirtinės veiklos 

projektai.  

Pažintinės veiklos 

planas. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

Patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa 

„Nuo... iki“. 

Sukurti ir įgyvendinti 4 patyriminės veiklos 

projektai (atsižvelgiant į sezoniškumą). 

Suorganizuota ne mažiau 20 pažintinių veiklų, 

išvykų. 

1.1.2. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų gerinimas 

skaičiavimo ir matavimo, 

sakytinės ir rašytinės bei 

problemų sprendimo srityse. 

  

2019 Metodinės grupės, 

pedagogų tarybos 

protokolai. 

Parengtas 

pasiekimų, 

pažangos 

fiksavimo 

protokolas  

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

Atnaujinti vaikų individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo aplankai (susitarta  dėl 

vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo dažnumo, 

stebėjimų fiksavimo, dokumentavimo, 

informacijos apie vaikų ugdymosi rezultatus 

perteikimo, analizės, tolimesnės veiklos 

planavimo). Grupių ugdomuosiuose planuose 

nustatyti prioritetai atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų silpnąsias sritis. 

Atnaujintas pasiekimų, pažangos fiksavimo 

protokolas.  

100 % 4-6 metų vaikų ir 100 % specialistų  

dalyvauja individualiame vaikų pasiekimų 

vertinime. 

Susitarta dėl vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių pasiekimų matavimo 

dažnumo. 

1.1.3. Edukacinių veiklų, 

renginių stebėjimas, 

analizavimas ir aptarimas 

2019 Renginių, 

edukacinių veiklų 

stebėjimų 

protokolai, 

metodinės grupės 

protokolai 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

 

Visų sričių pedagogai du kartus per metus 

organizuoja atviras metodines veiklas taip 

dalindamiesi pedagogine patirtimi tarpusavyje ir 

su ugdytinių tėvais/globėjais.  

 

1.1.4. Ugdymo pakopų dermės 

plano atnaujinimas 

 

2019 Bendradarbiavimo 

sutartys, veiklos 

planai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Įgyvendinti veiklos planai 
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 projektų rengimo 

darbo grupė 

 

UŽDAVINYS PRIEMONĖ DATA 
TVIRTINIMAS, 

DOKUMENTAI 

VYKDYTOJAI IR 

PARTNERIAI  
LAUKIAMI REZULTATAI 
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1.2.1. Renginių įstaigoje 

organizavimas, dalyvavimas 

miesto, socialinių partnerių 

inicijuotuose renginiuose 

konkursuose, varžybose. 

2019 Metinis renginių 

planas, direktoriaus 

įsakymai,  renginio 

kokybės vertinimo 

protokolas, 

bendruomenės 

susirinkimų 

protokolas 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, meninio 

ugdymo 

mokytojas, 

socialiniai 

partneriai 

Organizuoti ir įvykę ne mažiau kaip 20 renginių. 

Dalyvauta ne mažiau 10 kitų organizuotuose 

renginiuose (parose, akcijose, pleneruose, 

varžybose ir pan.). 

Atliktas renginių kokybės įsivertinimas. 

Renginių kokybės vertinime  dalyvauja 65 % 

tėvų, 100 % pedagoginių darbuotojų, 50 % 

vaikų. 

1.2.2. Tarpinstituciniai projektų 

įgyvendinimas 

 

2019 Direktoriaus 

įsakymai, 

pedagogų, darželio 

tarybos protokolai, 

apklausos 

rezultatai, 

bendradarbiavimo 

sutartys 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

įvaizdžio 

formavimo darbo 

grupė 

Išorinės partnerystės stiprinimas vyks projektinių 

veiklų metu: „Nesumokyklinta vaikystė“, „Mes 

gyvename šalia“, „Bendraukime ir 

bendradarbiaukime“. 

Projektai bus įgyvendinti 70 %. 

 

1.2.3. Švietimo  pagalbos 

prieinamumo didinimas 

2019-10 Bendradarbiavimo 

sutartis su  
Specialiosios 

pedagogikos ir 

psichologijos 

centru 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Įgyvendintas projektas „Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“. 

Įsteigta psichologo 0,5 etato (2018 m. rugsėjo 

mėn.). 



Puslapis 5 iš 11 

 

 

1.2.5 Plėtojama tėvų 

į(si)traukimo į lopšelio-darželio 

veiklas formų įvairovė 

2019 

vasario, 

kovo, 

balandži

o, 

rugsėjo, 

gruodžio 

mėn. 

 Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Organizuoti 2 interaktyvūs, pažintiniai 

bendruomenės susirinkimai miesto socialinėse 

erdvėse. Organizuotos 5 pilietinės/socialinės 

akcijos lopšelyje-darželyje, mikrorajone ir 

mieste. 

UŽDAVINYS PRIEMONĖ DATA 
TVIRTINIMAS, 

DOKUMENTAI 

VYKDYTOJAI IR 

PARTNERIAI  
LAUKIAMI REZULTATAI 
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1.3.1.  Sveikos gyvensenos 

projekto „Sveikatiada“ 

įgyvendinimas 

2019 Projekto aprašas, 

direktoriaus 

įsakymas 

Projekto darbo 

grupė 

Ugdytiniai patobulino sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

Įgyvendintos projekto veiklos. 

1.3.2. Vaikų Sveikatos ir 

saugumo  ugdymo programos 

įgyvendinimas 

2019 Metodinės grupės 

pasitarimų 

protokolai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, 

pedagogai  

1 kartą per savaitę visose grupėse organizuojami 

vaikų sveikatos ir saugumo užsiėmimai padės 

saugoti ir stiprinti sveikatą. 

1.3.3. Prevencinių programų 

įgyvendinimas 

2019 Direktoriaus 

įsakymai,  

vaiko gerovės 

komisijos, 

pedagogų tarybos 

posėdžių protokolai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

socialinis 

pedagogas 

Įgyvendintos 2 prevencinės programos: „ Patyčių 

ir smurto prevencijos ir intervencijos“ ir 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos“. Dalyvauja 65 

% bendruomenės narių.   

1.3.4. Socialinio ir emocinio 

ugdymo prevencijos programų 

įgyvendinimas. 

 

2019 Vaiko gerovės 

komisijos, 

pedagogų tarybos 

posėdžių protokolai 

Socialinis 

pedagogas 

Įgyvendintos 4 programos („Zipio draugai“, 

„Kimochi“, „Liaudies kūryba mažiesiems“, 

„Žaidžiame emocijas“), dalyvavo 100% 

ikimokyklinio amžiaus grupių ugdytinių.  

1.3.4. Kompleksinio ugdymo 

programos „Bandau, 

tyrinėju, atrandu“ 

2019 Vaiko gerovės 

komisijos posėdžių, 

pedagogų tarybos 

Socialinis 

pedagogas, 

priešmokyklinio 

Įgyvendinta programa, dalyvavo 100% 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių. 



Puslapis 6 iš 11 

 

 

įgyvendinimas posėdžių protokolai   ugdymo 

pedagogas 

1.3.5. Tarptautinių 

„eTwinning“ projektų rengimas 

ir įgyvendinimas  

2019  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Organizuotas ne mažiau kaip 3 tarptautiniai 

projektai. Dalintis gerąja patirtimi dalintis su 

Europos pedagogais, patobulinta tarpkultūrinio 

pažinimo kompetencija 

1.3.6. Įsitraukimas į miesto ir 

šalies, tarptautinius edukacinius 

projektus 

2019 Projektų aprašai, 

direktoriaus 

įsakymai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui,  

Įgyvendinti ne mažiau kaip 3 projektai. Siekiama 

prisijungti prie STEAM mokyklų tinklo.  

 1.3.7. Plėtojama tėvystės 

įgūdžių programa „Pirmieji 

žingsniai darželyje“ 

2019-04-

08 mėn. 

Tėvystės įgūdžių 

programa, 

direktoriaus 

įsakymai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

pedagogai 

Tėvystės įgūdžių programoje dalyvauja ne 

mažiau kaip 70% naujau lopšelį-darželį 

pradėsiančių lankyti ugdytinių tėvai/globėjai ir 

70% būsimų ugdytinių.  

Projektai bus įgyvendinti 70 %. 

UŽDAVINYS PRIEMONĖ DATA 
TVIRTINIMAS, 

DOKUMENTAI 
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1.4.1. Jaunų pedagogų 

mokymo(si) plėtotė 

2019 Direktoriaus 

įsakymai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Visiems naujai pradėjusiems dirbti pedagogams 

skiriamas kuruojantis pedagogas. Kuruojantis 

pedagogas kartu su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymu numato jaunojo pedagogo 

tobulinimo(si) kryptis. 

1.4.2. Vadovavimas studentų 

praktikoms, studentų / 

moksleivių savanorių veikloms 

2019 Bendradarbiavimo 

sutartys, 

direktoriaus 

įsakymai, 

savanorystės 

žurnalas 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, ŠU 

ugdymo mokslų ir 

socialinės gerovės 

fakultetas, Šiaulių 

valstybinė 

kolegija 

Suorganizuotos ne mažiau kaip 1 studentų 

praktikos.  

Plėtojama studentų savanoriška veikla įstaigoje, 

bendradarbiaujant su pedagogus rengiančiomis 

institucijomis. Organizuotos 2 veiklos (talkos, 

renginiai, akcijos ar kt.) įtraukiant studentus, 

moksleivius savanorius.  Prisijungta prie SKU 

kalendoriaus. 
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UŽDAVINYS PRIEMONĖ DATA 
TVIRTINIMAS, 

DOKUMENTAI 

VYKDYTOJAI IR 
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1.5.1. Vaiko saviraiškos poreikių 

tenkinimas užtikrinant 

neformaliojo ugdymo programų 

įvairovę ir orientuojantis į 

silpnąsias vaikų pasiekimų 

sritis: sakytinė ir rašytinė kalba, 

skaičiavimas ir matavimas. 

2019 Pedagogų tarybos 

protokolai, patalpų 

nuomos sutartys 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Padidinta neformaliojo vaikų švietimo įvairovė 

(šaškių būrelis). Įgyvendinamos ne mažiaus kaip 

5 neformaliojo ugdymo programos.  

Asmeninės raiškos būrelius lankančių vaikų dalis 

ne mažiau kaip 60 %. 

1.5.2. Asmeninių ugdytinių 

raiškos tenkinimas organizuojat 

gabių vaikų ugdymą per 

muzikinę veiklą. 

2019 Neformaliojo 

ugdymo programos 

Meninio ugdymo 

mokytojas 

Neformaliojo ugdymo būrelį lankantys vaikai 

pasirodys mikrorajono ir miesto renginiuose ne 

mažiau kaip 3 kartus.  

 

 

 

 

1.4.3. Pedagogų mokymai 

 

2019  Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo renginių 

skaičius vienam pedagogui per metus – 5.  

 

1.4.3. Pedagogų gerosios 

patirties sklaida 

2019 Metodinės grupės 

protokolai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

Parengti ir pristatyti ne mažiau kaip 4 pranešimai 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.  

Parengti ir publikuoti ne mažiau kaip 2 

straipsniai miesto / respublikiniuose leidiniuose. 

1.4.4. Pedagogų atestacijos 

programos 2018-2020 m. 

įgyvendinimas 

2019 Atestacijos 

programa 

Direktorius Patobulės vieno pedagogų profesinė 

kompetencija, įgijus aukštesnę kvalifikacinę 

kategoriją.    

1.4.5. Kvalifikacijos tobulinimo 

programos parengimas ir 

įgyvendinimas 

2019-11 Kvalifikacijos 

tobulinimo 

programa, 

direktoriaus 

įsakymai 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, Šiaulių 

švietimo centras 

Parengta patyriminės veiklos  patirties 

kvalifikacijos tobulinimo (si) programa ir 

pristatyta miesto ir šalies pedagogams 
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2. TIKSLAS: Lopšelio - darželio materialinės ir techninės bazės stiprinimas 

UŽDAVINYS PRIEMONĖ DATA 
TVIRTINIMAS, 

DOKUMENTAI 

VYKDYTOJAI IR 

PARTNERIAI  
LAUKIAMI REZULTATAI 

 2.1.2. Teritorijos dangų 

atnaujinimas (50 %):  

betonuotos dangos (apie 180 

kv.m.) ploto atnaujinimas; 

guminės dangos (apie 80 

kv.m.) ploto įrengimas 

2019 -

05-09 

 

Investicinis 

projektas 

Ūkio vedėjas Sutvarkytas (apie180 kv.m.) lauko teritorijos 

dangų plotas užtikrins ugdytiniams žaidimų ir 

pasivaikščiojimo lauke kokybę ir saugumą, 

valymo ir priežiūros kokybę. Guminė danga 

(apie 80) aplink lauko žaidimo įrengimus 

apsaugos nuo kritimo, mažės traumų ir 

nelaimingų atsitikimų rizika. 

2.1.4. Darbo vietų 

modernizavimas 

2019 Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas Atnaujintos spintos, įsigytas nešiojamas 

kompiuteris logopedo kabinete užtikrins 

kokybiškesnes darbo sąlygas.   

2.1.6. Sanitarinių-higieninių  

priemonių atnaujinimas 

2019 Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas Gupių patalpos, virtuvė, kabinetai 100 % bus 

aprūpinti sanitarinėmis – higieninėmis 

priemonėmis. 

2.1.7. Techninės įrangos 

aptarnavimo, priežiūros ir 

saugumo užtikrinimas  

2019 Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas 100% užtikrinamas reikalingos techninės įrangos 

aptarnavimas, priežiūra ir saugumas Lėšos 

naudojamos įrangos ir inventoriaus remonto, 

tyrimų, patikrų, kilimėlių nuomos, atliekų 

išvežimo, dezinfekcijos deratizacijos, pastato 

apsaugos ir kt. paslaugų apmokėjimui. 

2.1.8.  Pastato, patalpų, lauko 

teritorijos audito atlikimas, 

trūkumų šalinimo priemonių 

plano sudarymas 

2019-11 Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas Atliktas pastato, patalpų, lauko teritorijos auditas 

sudarytas trūkumų šalinimo priemonių planas 

ateinantiems metams. 
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2.2.1.  Lauko ir vidaus 

edukacinių aplinkų 

modernizavimas 

2019-06-

08 

Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas Modernios ,,Bildukų “ grupės rūbinės patalpos 

bus pritaikytos šiuolaikiškiems vaiko 

poreikiams: multifunkcinės pertvaros taps  

interaktyvios, funkcionalios, estetiškos, pagerės 

patalpų sanitarija, higiena, saugumas. Padidės 

rūbinės  patalpų plotas.  

2.2.2. Vaikiškų baldų 

atnaujinimas 

2019-12 Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas Smalsučių grupėje bus nupirktos naujos kėdutės. 

Įrengta multifunkcinė pertvara, atsiras vieta 

susidėti įvairiems daiktams. 

2.2.3. Patalynės ir darbo 

drabužių atnaujinimas 

2019-09 Lėšų paskirstymo 

programa 

Ūkio vedėjas Atnaujinus 32 vnt. vaikiškų rankšluosčių, 

pagerės higiena, estetinis vaizdas.  Atnaujinus 4 

komplektus darbo drabužių paregės darbuotojų 

darbo kokybė, higiena, estetinis vaizdas. 

2.2.4. Techninės įrangos, 

priemonių modernizavimas ir 

pažintinės veiklos 

organizavimas 

2019 KL paskirstymo 

programa 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įsigyta techninė įranga bei ugdymo priemonės 

įgalins į ugdymo turinį integruoti naujas 

technologijas. Edukacinės pažintinės išvykos 

plėtos vaikų patyriminę veiklą. 

2.2.5. Žaislų, žaidimų, 

ugdymo, meninių, didaktinių 

priemonių, sporto inventorius, 

spaudinių atnaujinimas 

2019 KL paskirstymo 

programa 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

10 procentų atnaujintos ikimokyklinio ugdymo 

priemonės padės plėtoti ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų fizines, 

socialines-emocines, pažintines, kūrybines galias 

bei ugdyti aktyvų, smalsų, savo gebėjimais 

pasitikintį, pažinti ir mokytis norintį vaiką.  
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2.2.6. Ugdomosios veiklos 

erdvių ir lauko teritorijos 

kokybės į(si)veritimas 

2019-10  Darželio tarybos 

posėdžio 

protokolas 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Įstaigoje atliktas ugdymo priemonių 

įsivertinimas, padės sukurti lopšelio-darželio 

aprūpinimo būtiniausiomis ugdymo priemonėmis 

programą. Įvertintas grupių ir lauko teritorijos 

ugdomųjų veiklos erdvių mobilumas, 

funkcionalumas, erdvių panaudojimo 

veiksmingumas, saugumas, kiek/kaip veiklos 

erdvės ir priemonės tenkina vaikų poreikius, 

atitinka vaikų amžių ir raidą. 
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3.2.1. SB, SP, IUK ir PUK lėšų 

paskirstymo programos 2018 

m. parengimas  

2019-11 Darželio tarybos 

posėdžių 

protokolai, 

Direktoriaus 

įsakymas 

Direktorius, ūkio 

vedėjas 

Parengtos lėšų paskirstymo ir panaudojimo 2018 

m. programos leis skaidriai, viešai panaudoti 

lėšas bei teikti bendruomenei išsamią ir 

sistemingą informaciją. Bendruomenės nariai 

teiks pasiūlymus dėl įstaigos materialinio 

aprūpinimo, veiklos tobulinimo, lėšų 

paskirstymo bei efektyvaus jų panaudojimo. 

3.2.2.2018 metų  pirkimų plano 

parengimas, tvirtinimas ir 

paskelbimas Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje 

sistemoje (CVP IS) 

Iki 2019-

03-15 

Direktoriaus 

įsakymas  

Ūkio vedėjas, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkio 

vedėjas įvertins viešųjų pirkimų poreikį ir 

finansines sutartinių įsipareigojimų vykdymo 

galimybes, parengs metinį lopšelio – darželio 

viešųjų pirkimų planą. Planas bus paskelbtas 

Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (toliau – CVP IS) iki kalendorinių 

metų kovo 15 d. Planas padės sistemingai, 

nuosekliai, planingai vykdyti numatytus 

pirkimus. 
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3.2.3. Viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo 

įgyvendinimas 

  

Kiekvieną 

mėnesį 

ir/ar 1 

kartą 

ketvirtyje 

Administracijos 

pasitarimų 

protokolai 

Ūkio vedėjas Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 
analizė padės tikslingai, planingai ir efektyviai 

panaudoti maisto produktams, prekėms, 

paslaugoms ir darbams skirtas lėšas. 

3.2.4. Informacijos apie lėšų 

(SB, SP, IUK ir PUK) 

panaudojimą viešinimas. 

Kiekvieną 

mėnesį 

ir/ar 1 

kartą 

ketvirtyje 

Darželio tarybos 

posėdžių, 

Bendruomenės 

susirinkimų, 

Administracijos 

pasitarimų 

protokolai 

Direktorius Įstaigos vadovas viešai skelbs informaciją apie 

lėšų paskirstymą ir panaudojimą informaciniuose 

stenduose, internetiniame tinklalapyje, 

administracijos pasitarimuose, darželio tarybos 

posėdžiuose, bendruomenės susirinkimuose ir 

pan. - kiekvieną mėnesį ir/ar 1 kartą ketvirtyje. 

 

3.2.5. Veiklos kokybės 

įsivertinimas 

2019-

11/12  

Lopšelio-darželio 

,,Coliukė“ veiklos 

kokybės 

įsivertinimo 

tvarkos aprašas. 

Darželio tarybos 

posėdžio 

protokolas, 

Direktoriaus 

įsakymai dėl darbo 

grupių veiklos 

kokybės 

įsivertinimui atlikti 

sudarymo 

Direktorius, Ūkio 

vedėjas, 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui, darbo 

grupės 

Veiklos kokybės įsivertinimas, dalyvaujant visai 

lopšelio-darželio bendruomenei, padės nustatyti, 

kaip pasiekiami lopšelio-darželio strateginio 

plano, metinio veiklos plano tikslai ir kokius 

tikslus lopšelis-darželis gali kelti ateičiai. 

Padidės kurti lopšelį-darželį kaip šiuolaikišką, 

besimokančią organizaciją. 

 

 

 

 

 


