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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

I SKYRIUS 
 

   Lopšelio-darželio bendruomenė sistemingai ir nuosekliai įgyvendina 2018-2022 metų įstaigos 

strateginio veiklos plano, kuriuo siekiama pagerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas ir kokybę, vaikų 

pasiekimų ir pažangos bei veiklos efektyvumo vertinimą, užtikrinti lopšelio-darželio 

bendruomenės profesionalumo ir meistriškumo raišką, tapti saugia įstaiga, turtinant jos 

materialinę bazę, siekiant optimaliai išdėstyti ir panaudoti savo išteklius besikeičiančios aplinkos 

sąlygomis, tikslus ir uždavinius.  Parengtas metinės veiklos planas, kuriame įstaiga išsikėlė sau 

šiuos prioritetus: Vaikų sveikatos saugojimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas-

didžiausia ugdymo vertybė; Žaiskime drauge, nes žaidimas- šiuolaikinės vaiko kultūros garantas; 

Pozityvus bendravimas ir sąveika: vaikas – vaikas; vaikas – mokytojas; mokytojas – mokytojas; 

mokytojas – tėvai.  

  2019 m. veiklos planų įgyvendinimas. 

 

I.Siekiant strateginio tikslo - užtikrinti kokybišką  ir šiuolaikišką ugdymą, toliau tobulinama 

vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, taikomi tikslingi, kūrybiški, aktyvūs, ugdymo (si) 

metodai ugdomojoje veikloje, siekiant ugdymo (si) kokybės.  

 Siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą, nuolat tobulinama  vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistema. Vaikų gebėjimų įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir 

informacijos iš įvairių šaltinių kaupimu ir apibendrinimu.  Tėvai  periodiškai  

supažindinami  su vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo rodikliais, aptaria  ir analizuoja 

juos individualių konsultacijų su grupės pedagogais metu 2 kartus per  mokslo metus. 

Atliktas srities „Vaiko ugdymas ir ugdymasis veiklos rodiklio „Ugdymo(si) proceso 

kokybė įsivertinimas, kuriame dalyvavo įstaigos pedagogai ir tėvai. Apklausoje dalyvavo 

visi Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“  pedagogai – tai sudaro 100% dalyvavusiųjų.  

Tėveliams išdalintos 95 apklausos anketos. Iš jų atsakytos 73 - tai sudaro 76,84% 

apklausoje dalyvavusiųjų. 23,16 % gavusiųjų anketas neišreiškė savo nuomonės apie 

ugdymosi proceso kokybę. Apklausos rezultatai parodė, kad pedagogų ir tėvų nuomonės 

dėl vaiko kokybiško ugdymo yra labai panašios. Tik labiausiai išsiskiria tėvų nuomonė, kad 

už vaiko ugdymą yra atsakingas pedagogas, o šeimai tai  nepriklauso, todėl remiantis 

tyrimo rezultatais  ugdomosios veiklos plane viena iš prioritetinių veiklos sričių  buvo 

išskirta- tai įstaigos ir šeimos partnerystė, grindžiama aktyviu šeimos dalyvavimu vaiko 

ugdomojoje veikloje. Vykdant lopšelio-darželio „Pagrandukas“ 2018-2019m. m. metinės  

veiklos   prioritetinės srities  „Šeima – ugdymo proceso partnerė. Auginkime atsakingai.“ 
įgyvendinimą,  siekėme į lopšelio-darželio gyvenimą įtraukti ugdytinių tėvus, mokytojos 

konsultuotos apie galimas pedagogų darbo su tėvais formas, nuolat buvo atnaujinama 

stendinė informacinė medžiaga  aktualiais vaikų ugdymo klausimais tėvams grupių 

stenduose, lopšelio-darželio internetinėje svetainėje. Siekiant suaktyvinti tėvų ir lopšelio-



darželio partnerystės ryšius, tėvai buvo kviečiami į vaikų veiklas, šventes, vakarones, 

pramogas, talkas. Grupių pedagogai  įtraukė tėvus į bendrus grupės ir darželio projektus,  

šventinius renginius. Grupių tėveliai  inicijavo  ugdytiniams 8 pažintines tiriamąsias 

ekskursijas. 

 Ugdant vaikų ekologinį mąstymą, įstaigoje įgyvendintas  projektas „Vaikas ir gamta. Aš-

kūrėjas“, kurio tikslas-aplinkosauginis vaikų ugdymas, integruojant lietuvių tautos 

tradicijas, papročius  bei etninės lietuvių kultūros elementus į įvairias veiklas. 

 Kuriant bendradarbiavimo su socialiniais partneriais sistemą: 

- Tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos Dailės muziejumi.  Vaikams buvo vedamos  5 

edukacinės valandėlės Radvilų meno pažinimo centre:  „Ne muziejaus batai“,  „Mažieji 

personažai, “Radvilų herbas”,  “Miesto prieglobsčio vizija”,  „Margučio portretas“.   

- Siekiant puoselėti vaiko gražią, taisyklingą lietuvių kalbą kaip vaiko vidinio pasaulio atspindį, 

tęsiamas bendradarbiavimas Su Vilniaus apskrities viešąja A. Mickevičiaus bibliotekos  vaikų 

literatūros skyriumi. Įstaigos ugdytiniai dalyvavo Vilniaus apskrities viešojoje Adomo 

Mickevičiaus bibliotekoje vykusiame renginyje Poezijos pavasaris 2019 „O spalvotoji knygele, 

vesk mane į savo šalį”, kuriame deklamavo poetės D. Čepauskaitės eiles bei plačiau susipažino su 

jos kūryba, bendravo su pačia poete. 

-Vykdomas bendradarbiavimas su Vilniaus Saugaus miesto centru. Ugdytiniai dalyvavo 4 

edukacinėse valandėlėse tema: „Aplinkosauga“ ir „Gyvenimo įgūdžiai“, „Saugus eismas“, 

„Pirmoji pagalba. 

- Bendradarbiauta Su Vilniaus Algirdo muzikos mokykla. Vyko Algirdo muzikos mokyklos 

mokinių ir Vilniaus lopšelio-darželio “Pagrandukas” būrelio “Pagrandukas” koncertas Algirdo 

muzikos mokykloje “Skambėk, Pavasarėli”. Algirdo muzikos mokyklos mokiniai koncertavo 

darželinukams.  

- Tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus Visuomenės sveikatos biuru. 5-6 metų amžiaus 

ugdytiniai dalyvavo Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro organizuojamame vaikų burnos 

higienos projekte “Graži šypsena”.  Ugdytiniams organizuotos 6 edukacinės valandėlės. 

 Siekiant puoselėti įstaigos bendruomenės  pilietinį ir tautinį sąmoningumą: 

-  Įstaigos  bendruomenė prisijungė prie Lietuvoje jau 12 kartą vykusios  akcijos „Atmintis gyva, 

nes liudija...“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. 

-  Lopšelyje-darželyje  buvo eksponuotos dvi vaikų, pedagogų, tėvų  kūrybinių darbų parodos, 

skirtos Vasario 16-ąjai ir kovo 11 –ąjai paminėti:  tema „Lietuvos pilys“ ir  „Tau, Lietuva“. 

- Vyko Vasario 16- ios minėjimas „Lietuva- čia gera man gyventi“. 

- Kovo 11-ąją,  minint 29-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metines  lopšelio-darželio 

bendruomenė paminėjo  iškilmingu koncertu kartu su Senovės Baltų kovų brolija „Vilkatlakai“. 

Brolijos nariai vaikams  pasakojo apie kryžiuočių kovas, demonstravo kovų aprangą, ginklus bei 

inscenizavo riterių kovas. Vaikai labiau susipažino su Lietuvos istorija, su lietuvių kovų už laisvę 

svarba.  

- Siekiant ugdyti vaikų pilietiškumą pažįstant savo miestą Vilnių, lopšelio-darželio ugdytiniai su 

savo kūrybiniais darbais   dalyvavo Vilniaus miesto Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

ugdytinių nuotraukų parodoje „Žingsnis po žingsnio pažįstu Vilnių“. 

 Siekiant žadinti ugdytinių kūrybiškumą, skatinti kūrybinį-pažintinį džiaugsmą, skatinti 

meninę raidą taikyti ir kitoje savo veikloje – dirbant, žaidžiant, bendraujant, švenčiant, 

konstruojant, matuojant, atrandant.  

- Buvo rengiamos šventės ir pramogos, vaikų ir pedagogų meninės veiklos parodėlės įstaigos 

grupių ir koridorių erdvėse, grupių projektai aplinkosaugine tematika,  vaikų koncertai, 

spektakliai bendruomenei bei tėveliams, dalyvaujama kitų įstaigų viktorinose, festivaliuose, 



parodose, koncertuose, projektinėse veiklose. 

II. Įgyvendinant strateginį tikslą- siekti lopšelio-darželio „Pagrandukas bendruomenės 

profesionalumo ir meistriškumo raiškos, lyderystės grįstos veiklos įsivertinimu ir  rezultatų 

panaudojimu veiklos kokybei gerinti, sudarytos sąlygas lopšelio-darželio darbuotojams 

tobulinti/kelti kvalifikaciją ir tobulinti kompetencijų raišką, įgyvendinamos  atvirumo naujovėms 

ir pozityviai kaitai nuostatos, sudaromos sąlygos darbuotojams nuolat įsivertinti, mokytis ir 

tobulėti. 

 Visi pedagogai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose Vilniuje bei kituose 

miestuose.  

 Siekiant kelti profesinę kvalifikaciją apie vaikų, turinčių įvairių raidos sutrikimų 

(autizmas, Aspergerio, Dauno  sindromas), kalbos ir kalbėjimo sutrikimų,  elgesio ir 

emocijų sutrikimų ir pan., įstaigoje  2019 m. gegužės 13 d. paskaitą pedagogams  

„Ypatingos pagalbos reikalaujantis vaikas“ skaitė Vilniaus pedagoginės psichologinės 

tarnybos  psichologas,  o 2019 m. birželio-lapkričio mėn. inicijuotas įstaigos dalyvavimas  

Europos socialinio fondo finansuojamame   projekte „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ , kurį  vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Įstaigos pedagogams  ir švietimo 

pagalbos specialistams organizuotos  paskaitos tema:   „Smurto prevencija: kaip padėti 

vaikams apsisaugoti nuo smurto“, „Konfliktų valdymas“, „Pagalba vaikams, turintiems 

elgesio ir emocijų sutrikimą“,  „Bendravimas ir bendradarbiavimas su mokinių tėvais“. 

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos nariams ir vadovams bei jų 

pavaduotojams  paskaita tema: „Vaiko gerovės komisijos veiklos gerinimas“.  

 2019 m. kovo 26 d. organizuota respublikinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų metodinė-praktinė konferencija „Gamtos gudrybės“, skirta pasaulinei Žemės ir 

Vandens dienai.   Šios konferencijos pagrindiniai tikslai ir uždaviniai: Atskleisti 

edukacinių veiklų ugdomąjį poveikį, įvairovę ir galimybes, supažindinant vaikus su 

gamta, siekiant plėtoti jų ekologinį sąmoningumą, plėtoti ugdytinių bei pedagogų 

gamtamokslinę/aplinkosauginę kompetencijas, taikant inovatyvius, aktyvius, kūrybiškus 

mokymo metodus bei priemones, dalintis gerąją patirtimi kaip efektyvia ir labai 

informatyvia profesinės kompetencijos kėlimo forma, suburti įstaigų pedagogus 

tarpinstituciniam bendravimui ir bendradarbiavimui. Konferencijoje pristatyta 17 žodinių 

ir 16 stendinių pranešimų įvairaus amžiaus vaikų ekologinį sąmoningumą plėtojančias 

veiklas, apie metodus ir būdus, padedančius ugdyti vaikų supratimą apie mus supančią 

gyvąją ir negyvąją gamtą, apie patyriminį mokymąsi pažįstant gamtą ir t.t. Konferencijoje 

dalyvavo 63 dalyviai iš įvairių Vilniaus miesto bei respublikos ugdymo įstaigų. 

 2019- balandžio 4 d. įstaiga organizavo teorinį praktinį seminarą Vilniaus miesto 

Naujamiesčio mikrorajono ikimokyklinių įstaigų metodinio būrelio „Spindulys“ 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams tema „Gamtos medžiagų panaudojimas 

pavasario dirbiniuose. Tautinio paveldo edukacinį seminarą vedė tautodailininkė, 

sertifikuota floristikos meistrė. Seminaro tikslas- tautinio paveldo svarba kuriant velykinę 

šventę. 

 3 mokytojos studijuoja Vilniaus kolegijoje, 2 mokytojos studijuoja Vilniaus universitete ir 

siekia įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. 

 Visi įstaigos darbuotojai  įsivertino savo veiklą ir savo pasiektus rezultatus aptarė 

metiniame pokalbyje su įstaigos vadovu, numatė kitų metų metines veiklos užduotis bei 

tobulintinas kompetencijas. 

III. Siekiant  strateginio tikslo- sudaryti tinkamą edukacinę aplinką, skatinančią  saugų,  sėkmingą 

kiekvieno vaiko ugdymą ir savirealizaciją, buvo  gerinamos  vaikų ugdymo (si)  sąlygos, 

siekiama tapti   saugiu lopšeliu-darželiu, turtinama įstaigos materialinė bazė. 

 Užtikrinant vaiko psichologinį, emocinį ir socialinį saugumą: 

- 2019 m. kovo mėnesį įstaiga prisijungė savo veikla ir idėjomis  prie sąmoningumo 

didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Mūsų lopšelyje-darželyje šio mėnesio savaitės 

ypatingos: Apsikabinimų savaitė, Pasisveikinimų savaitė, Šypsenų savaitė, Palinkėjimų 

savaitė. Grupės pasipuošė pačių ugdytinių gamintais plakatais apie draugystės svarbą, 

pagalbą vienas kitam.  

- „Bitučių“ ir „Šypsenėlių“ grupių mokytojos  atstovavo darželį socialinėje akcijoje 



„Užkrėsk gerumu“, kurią organizavo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.  

- 2019  balandžio 2 d.- Pasaulinė Autizmo supratimo diena  mūsų įstaigoje buvo minima 

pirmą kartą ir tose grupėse, kurias lanko kitokie vaikai. Tikslas- ugdyti toleranciją, 

supratimą kitoniškumui, neįprastų bruožų, turinčiam draugui, asmeniui.  

- Vadovaujantis  Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ Smurto ir patyčių prevencijos, 

intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašu,  2019 m. gegužės mėnesį  atliktas 

tyrimas, skirtas smurto ir patyčių mastui  lopšelyje-darželyje įvertinti. Tyrime dalyvavo 

visi lopšelio-darželio tėvai. Tėvų apklausos rezultatai atskleidė, kad tėvai jau turi nemažai  

informacijos apie smurto ir patyčių prevenciją bei supratimą, kas yra patyčios, ir kas yra 

netinkamas vaiko elgesys.  

- Tam, kad praplėsti tėvų žinojimą šiuo klausimu 2019 m. rugsėjo 25 d. lopšelyje-darželyje 

vyko paskaitos tėvams tema „Smurto prevencija: kaip padėti vaikams apsisaugoti nuo 

smurto“ ir 2019 m. spalio 23 d. „Išmanieji įrenginiai ir vaikystė: kodėl svarbu protingai 

suderinti?“. 

- 2019 m. tęsiamas tarptautinės prevencinės programos „Zipio draugai“ įgyvendinimas 5-6 

metų amžiaus vaikų grupėje. 

- 2019 m. lapkričio 16 d. įstaiga prisijungė  prie akcijos, skirtos tarptautinei Tolerancijos 

dienai.   

 Gerinant  vaikų ugdymo sąlygas bei kuriant  funkcionalią ugdymo(si) aplinką ir  turtinant 

įstaigos materialinę bazę: 

- Lauko aikštelėse demontuotos 2 senos, betoninės, aplūžusios smėliadėžės. Vietoje jų 

įrengta viena nauja spalvinga smėliadėžė  su tentu ankstyvojo amžiaus vaikų žaidimo 

aikštelės teritorijoje. Panaikintas nesaugus, higienos normų neatitinkantis lauko baseinas. 

Vietoje jo įrengta terasa vaikų sportinei veiklai bei edukaciniams žaidimams. 

- Įrengta saugi lauko vartelių užrakinimo ir praėjimo kontrolės sistema.(UAB Nacionalinis 

telekomunikacijų tinklas). 

- Įsigytos 2 balansinės supynės. 

- Lauko teritorija praturtinta gėlynais, medinėmis lysvėmis, įrengtas vabzdžių viešbutis 

vaikų ekologiniam ugdymui, suvokimo apie gamtos reiškinius, gyvybinius procesus 

lavinimui. 

- Gautas Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas įstaigos vėdinimo sistemai atnaujinti. 

Virtuvėje sumontuota: naujas gartraukis, visose 6 grupėse ir kitose darželio vidaus 

patalpose atnaujinta vėdinimo sistema. 

- Virtuvėje sumontuotos   pakabinamos lubos su dienos šviesos šviestuvais. (Ugdymo 

lėšos). 

- 4 grupių edukacinės erdvės papildytos naujais vaikiškais baldeliais, minkštais baldeliais 

aprūpintos visų 6 grupių poilsio zonos. (Ugdymo lėšos). 

- Atliktas 2 grupių miegamųjų ir žaidimo kambarių,  1 grupės tualeto, 1 grupės rūbinėlės, 

muzikos salės kosmetinis remontas. 

- Įsigytos naujos drabužinės („Zuikučių“ gr.), naujos rankšluostinės („Zuikučių“ ir 

„Boružėlių“ grupėms). 

- 2 („Saulyčių“ ir „Bitučių“ grupėse )senos užuolaidos pakeistos roletais, kurie sulaiko 

saulės šviesą ir vasaros laikotarpiu užtikrins mažesnį grupių įkaitimą nuo saulės spindulių. 

- Pagerintos  maisto produktų laikymo ir sandėliavimo sąlygos – įsigyti 3 pramoniniai 

šaldytuvai  

- Visos 6 grupės nuolat atnaujinamos žaislais, žaidimais, knygomis. 

- Logopedinis kabinetas papildytas naujomis priemonėmis iš BMK ir PKG, Numicon: First 

Step Nunicon At Home Book/Bundle Kid.  

- Kūno kultūros užsiėmimams praturtinti įsigyta sportinių priemonių iš UAB „OLIFU“: 

pėdsakai ugdymo priemonė, Bingo bango komplektas, Terapinių kamuolių rinkinys. 

- Meninio ugdymo užsiėmimams  įsigyta 3 Bongų rinkiniai. 

- 2  („Zuikučių“ ir „Saulyčių“)grupės papildytos šviesos staliukais 4 EDU, skirtais 

žaidimui, kūrybingumo ir saviraiškos lavinimui, terapijai. 

 

Darbai atlikti visos bendruomenės pastangomis per 2019 metus, sudaro pagrindą darbų 



tęstinumui, naujų pokyčių inicijavimui 2020 metams. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1.Tobulinti 

aplinkosauginio 

ugdymo kokybę ir 

skatinti sveiką 

gyvenseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatinti  visą 

bendruomenę 

dalyvauti 

aplinkosauginiuose 

ir sveikos 

gyvensenos  

renginiuose, 

konkursuose, 

akcijose, 

projektinėje 

veikloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuotas seminaras 

pedagogams 

aplinkosaugine tema. 

Renkamos atliekos 

aplinkosauginiam 

projektui „Mes 

rūšiuojam“. 

Organizuota sportinė 

bendruomenės olimpiada 

“Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Įstaigoje įgyvendinamas  

aplinkosauginis projektas 

„Vaikas ir gamta. Aš- 

kūrėjas“.  

2. 2019 m. kovo 26 d.  

lopšelyje-darželyje 

„Pagrandukas“  buvo 

organizuota respublikinė 

ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų metodinė-praktinė 

konferencija „Gamtos 

gudrybės“, kurios tikslas 

plėsti pedagogų 

aplinkosaugines 

kompetencijas, taikant 

inovatyvius, aktyvius, 

kūrybiškus mokymo 

metodus bei priemones, 

dalintis gerąja darbo 

patirtimi, plėtoti 

tarpinstitucinį  

bendradarbiavimą. 

Konferencijoje dalyvavo ir 

pranešimus skaitė  lopšelio-

darželio pedagogai bei 

pedagogai iš visos 

respublikos. Konferencijoje 

pristatyta 17 žodinių ir 16 

stendinių pranešimų. Taip 

pat pranešimus skaitė 

lektoriai iš Vilniaus 

kolegijos Pedagogikos 

fakulteto Vaikystės studijų 

katedros, iš  Lietuvos 

Nacionalinio muziejaus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekskursijų ir edukacijos 

skyriaus, metodinį leidinį 

aplinkosaugos tematika 

„Gamtos duris pravėrus“ 

pristatė Vilniaus lopšelio-

darželio „Žibutė“ l. e. p. 

direktorė  (konferencijos 

nuostatai, patvirtinti 

direktoriaus 2019 m. vasario 

25 d. įsakymu V-25, 

konferencijos programa, 

dalyvaujančių paraiškos, 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos Švietimo, 

kultūros ir sporto 

departamento direktoriaus 

padėka). 

3. 2019 m.  vyko teoriniai- 

praktiniai seminarai 

bendruomenės nariams  

tema „Buitinių atliekų 

panaudojimas interjero 

dekoracijų gamybai“ 

(floristė Renata Lauraitytė) 

bei „Velykiniai dirbiniai iš 

gamtinių medžiagų“ 

(amatininkė, floristė Jurgita 

Treinytė) (seminarų 

programos, pažymėjimai). 

4.Tęsiamas 

bendradarbiavimas su 

Atliekų tvarkymo centru- 

įgyvendinamas 

aplinkosauginis projektas 

„Mes rūšiuojame“, kuriuo 

siekiame šviesti ugdytinius 

ir kitus bendruomenės 

narius kaip svarbu rūšiuoti 

elektros įrangos, nešiojamų 

baterijų atliekas.  

4.1. 2019 m. balandžio 

mėnesį įstaigos ugdytiniams 

buvo vedamos edukacinės 

valandėlės „Rūšiavimo 

gudrybės“.  

5. Nuo 2019 m. rugsėjo 

mėn.  įgyvendinama 

socialinė iniciatyva-

projektas „Kamštelių 

vajus“, kurio tikslas šviesti 

visuomenę kaip gyventi ir 

leisti laisvalaikį sveikai 

naudoti ekologiškas 

priemones, tausoti aplinką. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2019 m. kovo-balandžio 

ir spalio-lapkričio mėn. 

įstaigoje ir jos lauko erdvėse 

vyko ugdytinių, pedagogų, 

tėvų kūrybinių darbų 

parodos iš antrinių žaliavų 

„Prikelti antram gyvenimui“ 

7.Įstaigoje įgyvendinamas  

sveikatingumo projektas 

„Saugus ir sveikas vaikas“. 

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. 

vykdomas  nacionalinis 

projektas „Sveikatiada“. 

Veiklos vyksta pagal šio 

projekto 2019-2020 m. m. 

veiklos planą. 

8. 2019 m. balandžio 12 d. 

organizuota sveikatinimo 

akcija  „AŠ BĖGU-2019“, 

kurioje dalyvavo 179 

bendruomenės nariai. 

9. 2019 m. gegužės-birželio  

ir rugsėjo mėn. įstaigos 5-6 

m. ugdytiniai dalyvavo 

Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuro 

organizuojamame projekte 

„Graži šypsena“. Pravestos 

6 edukacinės valandėlės 

ugdytiniams. 

10. 2019 m. gegužės mėn. 

organizuota pavasarinė 

bendruomenės talka „Švari  

aplinka-sveikas žmogus“ 

11. 2019 m. spalio 21 d. 

organizuota akcija „Obuolį 

valgai-sveikas augi“. (2019 

m. spalio 11 d. dir. įsak. Nr. 

V-50A)  

12. 2019 m. spalio 30 d. 

organizuota olimpinės 

sportinės mažųjų žaidynės 

„Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 

(2019 m. spalio 23 d.  dir. 

įsak.  Nr. V-53). 



1.2.Sudaryti 

sąlygas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

integracijai bei 

ugdymosi kokybės 

gerinimui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsigyti metodinių 

priemonių, 

tinkančių 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

Organizuoti 

seminarą 

pedagogams apie 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

ypatumus ir jų 

integraciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikai galės lavinti 

smulkiąją motoriką, 

erdvinį suvokimą, 

pažintinius gebėjimus ir 

formuoti socialinius 

įgūdžius. 

 

Pedagogai pagilins žinias 

apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų ugdymą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Įsigytos priemonės 

ugdytinių kalbos ir 

komunikacijos lavinimui, 

smulkiajai motorikai, 

pažintiniams gebėjimams 

lavinti, matematinių 

vaizdinių formavimui, 

įsigyta įvairių lavinamųjų  

žaidimų, kurie plečia 

socialinį bendravimą ir 

bendradarbiavimą. Įsigytas  

specialus kūrybinių dėžučių 

rinkinys, skatinantis 

kūrybiškumą ir rašymą.  

Atsiradus  didelių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam vaikui, 

jam buvo  paskirta grupėje 

mokytojo padėjėja, skirta  

specialiųjų ugdymosi  

poreikių turinčiam vaikui. 

Su specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiais vaikais 

papildomai  individualiai 

dirba fizinio lavinimo 

specialistas ir meninio 

ugdymo mokytoja. 

2. Visi mokytojai, logopedė 

2019 m. birželio ir spalio 

mėn. kėlė kvalifikaciją 

paskaitų, organizuojamų 

Europos socialinio fondo 

finansuojamo projekto 

„Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas II“ 

cikle. Projektą vykdo NŠA. 

Visi pedagogai dalyvavo 

Vilniaus Pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

psichologo paskaitoje 

„Ypatingos pagalbos 

reikalaujantis vaikas“. 2 

mokytojai  tobulino 

kvalifikaciją seminare 

„Bendravimas su vaikais 

bendrojo ugdymo grupėje 

esant ypatingiems 

vaikams“. Logopedė kėlė 

kvalifikaciją seminare „DIR 

Floortime modelio taikymas 

autizmą turinčių asmenų 

ugdomojoje praktikoje. 

Įvadinis DIR 101 kursas“. 

 



1.3.  Pagerinti 

vaikų saugumo 

užtikrinimą 

darželio lauko 

teritorijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visapusiškai saugi 

darželio teritorija. 

 

 

Parengti 

dokumentus ir 

teikti Vilniaus 

miesto 

savivaldybei 

prašymus dėl lėšų 

skyrimo lauko 

žaidimų aikštelių 

renovacijai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įdiegtas lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ lauko 

vartelių užrakinimo  

bevielės SALTO 

sistemos plėtinys. 

Pašalinti 2 nesaugūs 

sportiniai įrenginiai, 

vietoje jų įsigytos ir 

sumontuotos 2 

balansavimo sūpynės ir 1 

karuselė. 

Renovuotos  lauko 

žaidimų aikštelių 

pavėsinės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įdiegtas lopšelio-darželio 

„Pagrandukas“ lauko 

vartelių užrakinimo  

bevielės SALTO sistemos 

plėtinys. 

Pašalinti 2 nesaugūs 

sportiniai įrenginiai, vietoje 

jų įsigytos ir sumontuotos 2 

balansinės sūpynės  saugiam 

vaikų naudojimui pagal 

Lietuvos higienos normą 

HN131:2015 „Vaikų 

žaidimų aikštelės ir 

patalpos. Bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“. Po įrenginiais 

patiesta smėlio danga. 

Lauko žaidimų aikštelių 

pavėsinės nerenovuotos, nes 

negautas finansavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nerenovuotos lauko žaidimų aikštelių pavėsinės. Paraiška dėl lėšų skyrimo lauko žaidimų 

aikštelių pavėsinių renovacijos buvo 

pateikta Vilniaus miesto savivaldybei, bet 

lėšų nebuvo skirta. 



2.2. Neįsigyta planuota 1 karuselė. Įsigijus 2 balansines sūpynes ir jas 

sumontavus, karuselei planuota vieta buvo 

užimta. Planuojama demontuoti senas 

smėliadėžes, tuomet ir atsiras vieta 

karuselei. 
 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Vilniaus miesto savivaldybė skyrė 17.000 eurų 

įstaigos vėdinimo sistemos atnaujinimui. 

Užtikrinama saugesnė, švaresnė, 

estetiškesnė  įstaigos aplinka bei  ugdytinių 

ir  viso personalo saugi fizinė sveikata- 

dingo nemalonūs kvapai, triukšmas, 

keliamas senos  ventiliacinės sistemos, 

pagerėjo virtuvės patalpų,  grupių ir visų 

įstaigos patalpų vėdinimo sąlygos.   

3.2. Pasirašyta sutartis su  VšĮ „Tikra mityba“, kuri 

įgyvendina nacionalinį projektą „Sveikatiada“. 

Sudarytos sąlygos didesniam vaikų 

fiziniams aktyvumui ir sveikos mitybos 

pažinimui, įsijungiant visai darželio 

bendruomenei. 

3.3. 2019 m. gruodžio mėnesį įstaiga įsigijo 3 

pramoninius šaldytuvus. 

Pagerintos  maisto produktų laikymo ir 

sandėliavimo sąlygos. 

3.4. Lauko aikštelėse demontuotos 2 senos, nesaugios  

betoninės su mediniais dangčiais smėliadėžės. Vietoje 

jų įrengta viena spalvinga smėliadėžė uždengiama 

tentu ankstyvojo amžiaus vaikams. 

Užtikrinamas vaikų saugumas lauko 

žaidimų aikštelėje. 

3.5 Lauko žaidimų aikštelėje panaikintas nesaugus, 

higienos normų neatitinkantis lauko baseinas. Vietoje 

jo įrengta terasa vaikų sportinei veiklai, edukaciniams 

žaidimams, pramoginei veiklai. 

Užtikrinamas vaikų saugumas, pagerintos 

sąlygos fizinio  lavinimo užsiėmimams 

lauke, kuriama estetiška, saugi aplinka 

vaikų laisvalaikiui. 
 

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir 

jų rodikliai 

4.1.    

4.2.     

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

 

 

 

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 



langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai  

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai  
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Asmeninio veiksmingumo(organizuotumo, laiko planavimo) 

6.2. Vadovavimo žmonėms (komandų formavimo ir valdymo, įgalinimo ir delegavimo) 
 

 Dir. pav. ugdymui laikinai 

Laikinai vykdanti direktoriaus pareigas                            

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                              (parašas)                 Jolanta Gaidelienė          2020-01-18 

 

 
 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

 

 

Lopšelio-darželio Tarybos                                      (parašas)                                 ........................................                  
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 



Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Tobulinti ugdytinių 

individualios pažangos 

vertinimo sistemą. 

9.1.1 Numatytos 

priemonės ugdytinių 

individualiai pažangai 

gerinti. 

 

 

9.1.2. Gerinama vaikų 

ugdymo (si) pasiekimų 

informacijos kaupimo, 

analizės bei pateikimo 

tėvams kokybė. 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Elektroninio 

dienyno įdiegimas, 

naudojimas palengvins ir 

paspartins informacijos 

prieinamumą, suteiks 

galimybes efektyviai 

teikti informaciją tėvams 

apie vaiko ugdymosi 

pasiekimus, vertinamus 

pagal žingsnelius, 

kasdienines ugdymosi 

veiklas. 

- Parengtas ir patvirtintas 

individualios ugdytinių  

pažangos stebėjimo aprašas ir 

individualios ugdytinio 

pažangos stebėjimo forma  

2020 m. (I ketvirtis).  

-  100 %  pedagogų pateikia 

pedagogų tarybos posėdžiuose 

grupių vaikų pasiekimų analizę, 

aptaria su kolegomis. 

-2 kartus per metus vykdomi 

individualios pažangos 

aptarimai  mokytojas-tėvai 

(gruodis, gegužė). Aptarimai 

fiksuojami pažangos stebėjimo 

formoje, teikiamos išvados ir 

rekomendacijos. 

- Organizuotos konsultacijos, 

seminarai-mokymai 

mokytojams apie naudojimosi 

el. dienynu  galimybes, 

ypatumus, privalumus. 2020 m. 

I-III ketvirčiai. 

- El. dienyno sistema startuos 

nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.  

9.2. Pagerinti vaikų emocinę 

ugdymo(si) aplinką ir 

mikroklimatą, įdiegiant 

prevencinę socialinio-emocinio 

intelekto ugdymo programą. 

9.2.1.Integruoti 

prevencinę socialinio-

emocinio intelekto 

programą „ Kimochis “į 

ugdymo procesą. Lavės 

vaikų emocinis intelektas, 

gerės vaikų socialinis-

emocinis lygis, ugdysis 

pozityvūs santykiai, 

atsiras galimybė vaikų 

socialinių-emocinių 

įgūdžių ugdymui nuo 

ankstyvojo amžiaus.  

 

 

-Įsigyta „ Kimochis“ programa 

ir Kimochis priemonių. (2020 

m. II ketvirtis) 

- Programa įgyvendinama nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. 

2- se grupėse- labai gerai; 

1-oje grupėje- gerai. 

-Organizuotas seminaras 

visiems  įstaigos pedagogams 

„Socialinių-emocinių įgūdžių 

lavinimas per žaidimą su 

Kimochis žaislais“. (2020 m. II 

ketvirtis.) 

-Atliktas vaikų pasiekimų 

vertinimas  emocinio- 

socialinio intelekto ugdymo 

srityje (2020 m. IV ketvirtis). 

9.3. Fizinio aktyvumo  

skatinimas darželio 

bendruomenėje. 

9.3.1.Skatinti fizinį vaikų 

aktyvumą, užtikrinant 

saugią, palankią vaiko 

sveikatai aplinką.  

Aktyviai dalyvauti 

-Įgyvendinamas įstaigos 

projektas „Saugus ir sveikas 

vaikas“ iki 2020-08-31. 

- Įgyvendintas projekto 

„Sveikatiada“  2019-2020 m. 



asociacijos ,,Sveikatos 

želmenėliai“ veikloje. 

Patiems organizuoti ir 

dalyvauti kitų darželių 

organizuojamoje fizinį 

aktyvumą  skatinančioje 

veikloje. 

 

 

 

m. veiklos planas. Ataskaita 

pateikta įstaigos internetinėje 

svetainėje iki 2020-06-31. 

- Organizuotas   renginys kartu 

su asociacija ,,Sveikatos 

želmenėliai“- akcija „Aš 

bėgu“. 

- Organizuoti 2 sportiniai 

renginiai su šeima ir 

bendruomene Darželyje. 

-  Organizuota respublikinė 

konferencija ikimokyklinio 

ugdymo mokytojams tema: 

„Fizinio aktyvumo veiklų 

organizavimas ankstyvajame 

amžiuje“. 

-  Įgyvendintas lopšelio-

darželio ilgalaikis sporto ir 

sveikatingumo projektas 

„Mažųjų olimpinės sporto 

žaidynės“ iki 2020-12-31. 

Ataskaita pateikta darželio 

internetinėje svetainėje. 

- Lauko erdvėje įrengtas 

Kneipo sveikatingumo takas 

iki 2020-07-01. 

9.4. Atsižvelgiant į 

bendruomenės lūkesčius, kurti 

funkcionalią, modernią ir saugią 

vaikų ugdymo(si) aplinką.  

9.4.1. Atnaujinta, saugi, 

patraukli,  funkcionali  

grupių aplinka. 

 

 

 

 

 

-Atliktas   dviejų grupių 

(“Pelėdžiukų” ir “Bitučių”) 

vaikų prausyklų, tualetų   

kapitalinis remontas, 

atitinkantis   Lietuvos higienos 

normų HN75:2016   

reikalavimus 2020-06-01-

2020-08-15. 

- Pakeistos   dviejų grupių 

(“Pelėdžiukų” ir “Bitučių”) 

senos vaikų drabužinės 

spintelės naujomis iki 2020-

08-15. 

- Atliktas dviejų grupių 

(“Pelėdžiukų” ir “Bitučių”) 

rūbinėlių kosmetinis remontas 

iki 2020 -08-25 

- “Boružėlių” grupės 

miegamasis atnaujintas 

naujomis lovytėmis iki 2020-

08-20. 

- Demontuotos 2 senos 

smėliadėžės, vietoje jų įsigytos 

2 naujos dengiamos tentais iki 

2020-08-30. 

-Keturių grupių senos 

užuolaidos langams pakeistos 

naujais saulės spindulius 

atspindinčiais roletais iki 



2020- 08-31. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Žmogiškieji ištekliai 

10.2.  Finansiniai ištekliai 

10.3. 

 

 

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 
 


