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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

   2022 m. atsižvelgdama į 2018-2022 m. strateginiame veiklos plane, 2022 metų veiklos plane iškeltus 
tikslus bei šalies ikimokyklinio ugdymo tendencijas telkiau bendruomenę šių tikslų įgyvendinimui: 

o ugdyti vaiko pilietiškumą, kūrybiškumą ir žaidybinę patirtį,  etninius bei ekologinės kultūros 
pradmenis siekiant sklandaus ir kokybiško  ugdymosi;  

o siekiant tobulinti vaiko pažangos stebėjimą, vertinimą, komunikaciją su tėvais, kurti  sveiką,  saugią, 
į vaiką ir jo individualius gebėjimus orientuotą emocinę ir šiuolaikišką edukacinę aplinką; 

o skatinti bendruomenės pozityvumą, fizinį aktyvumą, pokyčių, aukštos kultūros siekimą, nuolatinį 
norą bendradarbiauti,  tobulėti ir mokytis. 

Įgyvendinant 2022 metų veiklos  plane numatytus įstaigos veiklos prioritetus, tikslus ir uždavinius, ugdymas 
buvo organizuojamas  siekiant sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui pasiekti pažangą, ugdytis emocines 
kompetencijas ir užtikrinti patrauklią ugdymosi aplinką. Įgyvendindama tikslus siekiau, kad ugdymas 
įstaigoje būtų organizuojamas vadovaujantis kokybiško ikimokyklinio ugdymo samprata bei Geros 
mokyklos koncepcija. Vadybiniai siekiai orientuoti į bendruomenės sutelktumo skatinimą, nuoseklų ir 
kokybišką numatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimą, socialinį bei psichologinį bendruomenės saugumą. 
Šie veiksniai lėmė planuojamų pokyčių valdymą. 
 2022 m. gegužės 18 d.  Vilniaus m. tarybos  sprendimu Nr. 1-1438 įvyko lopšelio-darželio reorganizacija:  
prie lopšelio-darželio „Pagrandukas“ buvo prijungtas lopšelis-darželis „Beržynėlis“, todėl buvo patvirtinti  
nauji lopšelio-darželio  „Pagrandukas“ nuostatai ir reorganizavimo sąlygos. Nuo 2022 m. rugsėjo pirmosios 
dienos lopšelyje-darželyje veikia 12 grupių, vienoje iš jų ugdymas vyksta pagal  Priešmokyklinio  ugdymo 
programą. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą   papildo praktinių veiklų vadovas 
mokytojui „Ikimo.lt“,  tarptautinė prevencinė programa „Zipio draugai“ (įgyvendinama dviejose lopšelio-
darželio grupėse) bei  6-iose ikimokyklinio ugdymo grupėse taikomas Naratyvinio (NEPL) žaidimo 
metodas. Mokymo priemonės nuolat papildomos naujomis, inovatyviomis. Siekiant paįvairinti įtraukųjį 
ugdymą įrengti 2 sensoriniai kambariai su išmaniuoju ekranu,  įsigyta šviečiančių stalų (4), masažinių grindų 
(4), sensorinių šviestuvų (2). 2022 m. lopšelis-darželis dalyvavo kampanijoje  BE PATYČIŲ, kurios 
iniciatoriai buvo VšĮ „Vaiko labui“. Visą kovo mėnesį grupių vaikučiai kartu su mokytojais ir tėveliais 
kalbėjo apie tai , kaip išsaugoti draugą ir draugystę, kaip padėti greta esančiam, kaip atpažinti savo ir kitų 
jausmus, kaip su jais tvarkytis, ugdyti empatiją. 
Siekiant  lavinti  vaikų fizinį aktyvumą ir sveiką gyvenseną buvo įgyvendinamas Nacionalinis projektas 
„Sveikatiada“( gauta padėka lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“, kaip ambasadoriui už įgyvendintas veiklas 
ir idėjas 2021-2022 m. m.), įgyvendintas respublikinis projektas „Sveikata visus metus 2022“, kurį  



organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės 
finansuojamas sveikatingumo projektas „Noriu sportuoti“ (500 eur.): organizuotos  4 edukacinės išvykos į 
Baltijos Futbolo stadioną, įsigytos sporto priemonės. 
Sveikas emocinis klimatas įstaigoje  yra neatsiejama gerų rezultatų dalis. Siekiant gerinti įstaigos 
psichologinį klimatą bei lavinti pozityvios komunikacijos įgūdžius, 2022 m. spalio mėn. buvo organizuota 
edukacinė išvyka darbuotojams į Molėtų rajoną, 2022 m. gruodžio mėn. įstaigos bendruomenei buvo 
organizuotas 4 ak. val. teorinis praktinis seminaras „Empatijos ugdymas“ (lektorė Enrika Benevičienė, VšĮ 
„Mokymosi mokykla“). 
Pedagogai   kėlė kvalifikaciją įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, mokymuose tiek 
kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu: per 2022 m. pedagogai pravedė 7 atviras veiklas, pasirinktinai  dalyvavo  
32 kursuose ( seminaruose, konferencijose), 6 pedagogai dalinosi patirtimi, skaitė pranešimus miesto 
konferencijose. Mokytojai aktyviai dalyvauja  Naujamiesčio  metodinio būrelio ,,Spindulys‘‘ veikloje.  
Pedagogai tapo aktyvesni, atviresni pokyčiams, naujovėms. 
2023 m. sausį darželis prisijungė prie besimokančių darželių tinklo (BDT). 
Ugdant vaikų aplinkosauginį mąstymą, 2022 m. gegužės  23 d. pasirašyta sutartis su Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos  Miesto tvarkymo ir apsaugos skyriumi dėl visuomenės aplinkosauginio 
švietimo projekto „Mokausi iš gamtos“ įgyvendinimo. Laimėto projekto įgyvendinimui  gautas 
finansavimas:3 737 Eur, kurie buvo tikslingai panaudoti: išleistas metodinis leidinys „Tyrinėjimo paslaptys“ 
tėvams ir mokytojams  ( 100 vnt. knygelių), kuris buvo pristatytas ir padovanotas pedagogams darželio 
inicijuotoje konferencijoje ,,Gamta žaidžia“ Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo pedagogams 2022 m. 
lapkritį; sukurtos edukacinės erdvės: „Stebuklinga Rasakilų oazė“, „Šilauogių giraitė“, „Šermukšnių alėja“,  
gėlynams atnaujinti įsigyta daigų, gėlių, grunto  ir trąšų augalams, auginami  mini darželiai.  estetinę aplinką 
ir žaliąsias erdves lopšelio-darželio teritorijoje  įrengta natūrali nauja edukacinė erdvė - pieva, kurioje 
vabzdžių stebėjimams įsigyti 2 vabzdžių viešbučiai,  o oro drėgmei, temperatūrai matuoti - 2 meteorologinės 
stotelės; darželio teritorijoje paklota ruloninė veja, atnaujinti gėlynai,    įrengtas šiltnamis, aikštelės 
papildytos  2 čiuožynėmis, 2 smėlio dėžėmis,  4 lauko baldų komplektais, 6 suolais.  
Skatinau bendruomenės aktyvumą bei iniciatyvas: 
1. 2022 m. rugsėjo mėnesį pedagogų iniciatyva ir jų  pastangomis išleistas metodinis leidinys ,,Tyrinėjimo 
paslaptys“, kuris  išdalintas  Vilniaus miesto pedagogams, darželio tėvams bei mokytojams. Tai puiki 
papildanti priemonė vaikų ugdymui. 
2. 2022 m. rugsėjo mėnesį surengta fotografijų paroda ,,Naujamiesčio spalvos“, gauta 80 darbų, atrinkti 
geriausi darbai, surengta paroda, medžiaga naudojama ugdytinių veikloms paįvairinti. 
3. 2023 m. sausį bendruomenės iniciatyva organizuotas miesto  konkursas ,,Sveikinimas Vilniui“, skirtas 
Vilniaus Jubiliejui, kuriame dalyvavo Vilniaus  miesto ikimokyklinių įstaigų atstovai, grupių mokytojai ir 
tėvų atstovai.  
Džiaugiuosi, kad įstaigos veiklos vertinamos: 2022 m. lapkritį  bendruomenei įteikta Seimo narės Vilijos 
Tamarnadzės padėka  už aktyvias veiklas kuriant edukacines aplinkas, o spalio ir lapkričio mėnesiais gautos 
Vilniaus m. vicemerės Editos Tamošiūnaitės padėka už bendruomenės aktyvumą ir pokyčių įgyvendinimą 
bei padėka už darželio bendruomenės stiprinimą ir inovatyvių veiklų įgyvendinimą. Tai paskata 
bendruomenei kokybiškai ir atsakingai ugdyti mažuosius vilniečius. 
Vadovaudamasi Geros mokyklos koncepcija orientavau ugdymą į vaiko aktyvumą, pozityvumą, fizinį 
aktyvumą, saviraiškos galių stiprinimą. Todėl skatinau bendruomenę aktyviai dalyvauti neformaliajame 
ugdyme: renginiuose, projektuose, išvykose. Darželyje skatinama pilietinė saviraiška: minimos valstybinės 
šventės, rengiamos akcijos, koncertai.Vilniaus 700-ojo Jubiliejaus proga organizuotas Vilniaus miesto 
ikimokyklinių įstaigų projektas ,,SveikinimasVilniui“. Darželis įsikūręs sostinės centre, todėl visų grupių 
vaikai mėgo keliauti po senamiesčio parkus, muziejus, grožėtis gamta ir nuostabiomis skulptūromis. 



2022 m. kovo-gegužės mėnesiais  atliktas lopšelio-darželio veiklos srities „Ugdymo(si) aplinka“ kokybės 
įsivertinimas. Įsivertinime dalyvavo 80 % tėvų ir 100 % pedagogų. Įsivertinimas atliktas pagal 
Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo 
metodiką. Vertinimo rezultatai parodė, kad dauguma vaikų (95 proc.) noriai eina į darželį; ugdymosi aplinka 
yra saugi, patraukli, patogi ir skatinanti imtis įvairios veiklos individualiai ir grupelėmis bei su visos grupės 
vaikais. Tėvai džiaugiasi (80 proc.), kad vaikai dalyvauja kuriant ir prižiūrint grupės bei darželio aplinką, 
mokosi saugoti aplinką ir turi praktinių galimybių prisidėti prie aplinkos puoselėjimo. Įsivertinimo rezultatai 
pristatyti įstaigos tarybos posėdyje 2022 m. gruodžio 1 d. protokolo Nr. ĮT- 5 bei internetinėje darželio 
svetainėje skyrelyje Veiklos ataskaitos. 
Siekiau užtikrinti efektyvesnę ir patrauklesnę informacijos sklaidą apie įstaigos vykdomą ugdymo procesą 
bei kitas veiklas; su tėvais, darbuotojais sėkmingai  komunikuojama sistemoje ,,Mano dienynas“, 
informacija apie įstaigos veiklos teikiama įstaigos svetainėje www.vilniauspagrandukas.lt. Sukurtas 
lopšelio-darželio „Pagrandukas“ FB puslapis. 

 

 

 

 
 
                                                           
 
                                                           II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1.Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai  
 
 (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

 
 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. 
Įgyvendi
nti 
ugdymo 
programų 
dermę 
organizu
ojant 
darnų, į 
vaiko 
sėkmę 
orientuot

Sudarytos sąlygos 
visapusiškam 
ikimokyklinio 
ugdymo kokybės 
įgyvendinimui 
vadovaujantis 
ikimokyklinio 
ugdymo programa 
,,Pagrandukas“ bei 
papildančiomis 
programomis: 
,,Zipio draugai‘‘, 

Sėkmingai vykdomos 
ikimokyklinio ugdymo 
programos: 

o ,,Pagrandukas“, 
o ,,Zipio 

draugai“, 2 
grupėse ,  

o ,,NEPL. 
Naratyvinio 
žaidimo  

metodas“, 5 grupėse. 

2022 m. sėkmingai buvo  įgyvendinamos 
ikimokyklinio ugdymo programos: 
,,Pagrandukas“, ,,Zipio draugai“, ,,NEPL. 
Naratyvinio žaidimo metodas“. 
Buvo vykdoma ugdymo stebėsena, 
aptariama   individualiai su mokytoju, 
surašyta 13     stebėjimo protokolų, iki 
gruodžio 1 d. 
7 mokytojai dalinosi patirtimi siekiant 
tobulinti savo kompetencijas: pedagogų 
tarybos posėdyje 2022 m. kovo 9 d., prot. 
Nr.PT-2, Vida Kisielienė, Elvyra 



ą 
ugdymosi 
procesą. 

,,Naratyvinis 
žaidimo metodika. 
NEPL“. Vaikai taps 
Zipio draugais, įgis 
saugaus elgesio 
įgūdžių įvairioje 
socialinėje 
aplinkoje. 
Pedagogai, kurdami 
įvairias aplinkas 
naratyviniam 
žaidimui, sudarys 
sąlygas vaiko 
intelektualiniams 
gabumams per 
kūrybinį mąstymą.  
Vaikų ugdomoji 
veikla planuojama 
vadovaujantis 
šiomis 
programomis . 

 Gerai įvertinti ir 
patvirtinti visų grupių 
mokytojų parengti 
ugdymo planai. 
Vykdoma ugdymo 
stebėsena, aptariama 
individualiai su 
mokytoju, ne mažiau 12 
stebėjimo protokolų, iki 
gruodžio 1 d. 
Mokytojai dalinasi 
patirtimi siekiant 
tobulinti savo 
kompetencijas, ne 
mažiau 6 pranešimų 
Mokytojų tarybos ar 
Metodinės tarybos 
posėdžiuose. 
Organizuota tėvų 
apklausa tema ,,Zipio 
draugų patirtys“, su 
rezultatais supažindinta 
bendruomenė, iki 
gruodžio 1 d. 
 

Žalnerukienė;  pedagogų tarybos posėdyje 
2022 m. gegužės 30 d., prot. Nr.PT-3, 
Kristina Jurevičiūtė, Elvyra Žalnerukienė; 
pedagogų tarybos posėdyje 2023 m. sausio 
11 d., prot. Nr.PT-1, Justina Bardovskytė, 
Evelina Bliujienė, Jolanta Gaidelienė. 
Balandį organizuota tėvų apklausa 
(klausimai integruoti į įsivertinimo sritį 
,,Ugdymosi aplinka“), 82 proc. tėvų žino 
apie darželyje vedamas ,,Zipio draugų“ 
veiklas bei ko mokomi vaikai. Su 
rezultatais supažindinta bendruomenė 
darželio svetainėje Ataskaitos; taip pat 
aptarta  įstaigos tarybos 2022 m. lapkričio 
30 d.posėdyje, prot. Nr.ĮT-5, bei Pedagogų 
tarybos posėdyje 2023 m. sausio 11 d., 
prot.Nr.PT-1.  

8.2. 
Tobulinti 
įtraukųjįj 
ugdymą, 
skirtingų 
gebėjimų 
bei 
specialiųj
ų 
ugdymosi 
poreikių 
turinčių 
vaikų 
integracij
ą. 

Pedagogai pagilins 
žinias apie  įtraukųjį 
ugdymą, skirtingų 
gebėjimų, 
specialiųjų poreikių 
turinčių bei gabių 
vaikų integraciją. 
Ugdymosi aplinka 
bus papildyta 
priemonėmis, 
kurios paįvairins 
vaikų ugdomąjį 
procesą, sudarys 
sąlygas 
įvairiapusiam, 
individualizuotam 
vaikų ugdymui.  

Organizuotas ne mažiau 
1 seminaras 
pedagogams apie 
įtraukiojo ugdymo 
reikšmę, specialiųjų 
ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų ypatumus 
ir jų integraciją, iki 
gegužės 1 d., dalyvaus 
100 proc. pedagogų. 
Organizuotos ne mažiau 
2 Vilniaus miesto PPT 
konsultacijos apie 
įtraukųjį ugdymą 
įstaigos pedagogams 
(dalyvaus ne mažiau 3 
pedagogai, kurie 
dalinsis patirtimi su 

Organizuoti 5 seminarai mokytojams bei 
padėjėjams:  

 ,,Nuotolinė praktinė konferencija 
„Įtraukusis darželis“, Pedagogas.lt, 
2022 m. vasario 18 d.;  

 seminaras pedagogams ir 
padėjėjams  ,,Vizualinės pagalbos 
kortelės įtraukiajam ugdyme“, 
,,Ugdymo meistrai“, 2022 m. 
gruodžio 6 d.; 

 „Įtraukusis ugdymas“, 2022 m. 
gegužės 18 d., TŠC;  

 ,,Vaikų elgesio sunkumų 
atpažinimo požymiai, ugdymas ir 
nusiraminimo veiklos gamtoje“, 
VIKO, 2022 m. gegužės 8 d.; 



Vaikai galės lavinti 
smulkiąją 
motoriką, erdvinį 
suvokimą, 
pažintinius 
gebėjimus ir 
formuoti 
socialinius 
įgūdžius. 
 

įstaigos kolegomis), iki 
gruodžio 1 d.  
Organizuota ne mažiau 
1 pedagogų diskusija 
apie gabių vaikų 
ugdymą. 
Įsigyta ne mažiau 10 
metodinių priemonių, 
skatinančių gabių bei  
specialiųjų ugdymosi 
poreikių turinčių  vaikų 
visapusišką ugdymą bei 
pažinimo 
kompetencijas, iki 
rugsėjo 1 d. 
Sensorinio kampelio 
vaikams įrengimas, iki 
gruodžio 1 d. 
 
 

 seminaras tėvams ir mokytojams  
,,Įtraukiojo ugdymo galimybės. 
,,Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai - 
mūsų mokytojai“, ,,Vaiko labui“ 
lektoriai, 2023 m. sausio 11 d. 

Kvalifikacijos tobulinime dalyvavo 100 
proc. padėjėjų ir mokytojų. 
Specialistai dalyvavo 4 Vilniaus miesto 
PPT konsultacijose apie įtraukųjį ugdymą, 
dalinosi  patirtimi su  mokytojais, VGK 
nariais. 
2022 m. gruodžio 14 d. ir 2023 m. sausio 
11 d. organizuota pedagogų diskusija apie 
gabių vaikų ugdymą. 
Įsigyta 12 metodinių priemonių, 
skatinančių gabių bei  specialiųjų 
ugdymosi poreikių turinčių  vaikų 
visapusišką ugdymą bei pažinimo 
kompetencijas, iki rugsėjo 1 d. 
2022 m. rugsėjo mėn. įrengti 2 sensoriniai 
kampbariai  vaikams  abiejuose darželio 
padaliniuose,kriuose lankosi visų grupių 
vaikai. 
  

8.3. Kurti   
bendruo
menėje 
pozityvų 
mikrokli
matą, 
emocinį  
saugumą  
bei 
palankią  
darbui ir 
ugdymuis
i aplinką.  

Pagerės 
psichologinis 
mikroklimatas 
bendruomenėje, 
darbuotojai 
pasitikės vieni kitu, 
tarsis, diskutuos, 
organizuos bendras 
veiklas. 
Teigiamas 
emocinis klimatas 
turės įtakos vaikų 
pasiekimams ir 
pažangai. 

Atlikta darbuotojų ir 
tėvų savijautos apklausa 
ir išanalizuoti rezultatai, 
esant poreikiui, bus 
sudarytas mikroklimato 
gerinimo planas ir 
suorganizuotas 
seminaras apie 
darbuotojų ir vaikų 
emocinę būseną. 
Organizuota ne mažiau 
2 diskusijų apie 
bendruomenės 
mikroklimatą, iki 
gruodžio 1 d. 2022 m. 
gegužės mėnesį 
organizuota 
Bendruomenės diena. 
2022 m. spalio mėnesį 

 2022 m. gegužės mėn. atlikta darbuotojų ir 
tėvų savijautos apklausa ir išanalizuoti 
rezultatai: 97 proc. tėvų  džiaugiasi 
darželio aplinkoje kuriamais šiltais 
santykiais su mokytojais, vaikais, tėvais; 
100 proc. mokytojų džiaugiasi savo darbu 
su grupės vaikais ir tėvais; 92 proc. vaikų 
darželyje jaučiasi laimingi ir saugūs. 
Organizuoti seminarai pedagogams: 

 ,, Streso valdymas“,  lektorė Jolanta 
Nėjūtė, 2022 m. gegužės 11 d.; 

 ,,Empatijos ugdymas, ,,Ugdymo 
meistrai“, 2023 m.  sausio 5 d. 

Organizuotos 2 diskusijos pedagogams 
(2022 m. kovas, spalis) apie mikroklimatą, 
įstaigos kultūrą.  
2022 m. gegužės 26 d.  organizuota 
Bendruomenės diena, kurioje dalyvavo 
apie 80 proc. tėvų ir darbuotojų. 



organizuota darbuotojų 
edukacinė išvyka.  
 
  

2022 m. spalio 8 d. organizuota darbuotojų 
edukacinė išvyka į Molėtų rajono įžymias 
edukacines vietas. 
 

8.4. Kurti 
funkcion
alią 
modernią 
aplinką, 
ugdančią 
fiziškai 
stiprius, 
sveikus 
vaikus ir 
aktyvius 
bendruo
menės 
narius. 

Įkurtos 
šiuolaikiškos 
modernios sporto 
erdvės pagerins 
ugdymo kokybę, 
suteiks vaikams ir 
bendruomenei 
fizinio aktyvumo ir 
sveikos gyvensenos 
pradmenų. Fizinio 
lavinimo mokytojas 
tobulins 
kompetencijas ir 
gebės ugdyme 
taikyti įvairias 
inovatyvias 
ugdymo priemones 
ir formas. 

Prie sporto aikštelės 
įrengti žiūrovų 
suoliukai, ne mažiau 2 
lauko treniruoklių, iki 
rugsėjo 1 d. 
Aktyvus dalyvavimas 
šalies projekte 
,,Lietuvos Mažųjų 
žaidynės 2022“: 
organizuotas festivalis 
darželyje, dalyvaus 100 
proc. vaikų ir mokytojų, 
tėvų atstovai. 
Organizuotos 4 
bendruomenės sporto 
varžybos aikštelėje, iki 
lapkričio 1 d. 
Įrengtas Kneipo takas, 
iki rugsėjo 1 d. 
Kasdien ugdymas 
darželyje pradedamas 
ryto mankšta; parengtas 
mankštų grafikas. 
Fizinio lavinimo 
mokytojas dalyvaus ne 
mažiau 2 kvalifikacijos 
kėlimo seminaruose, 
dalinsis patirtimi su 
bendruomene, tėvams 
parengs rekomendacijas 
dėl vaikų (šeimos) 
aktyvesnio gyvenimo 
būdo. 
  

Prie sporto aikštelės įrengta 16 žiūrovų 
suoliukų vaikams, 2 lauko treniruokliai, 
birželio mėn. 
Bendruomenė aktyviai dalyvavo šalies 
projekte ,,Lietuvos Mažųjų žaidynės 
2022“: balandžio 26 d. organizuotas 
festivalis darželyje ( dalyvavo 80 proc. 
vaikų ir mokytojų, tėvų atstovai); darželio 
6 vaikų ir tėvų komanda, mokytojų bei tėvų 
atstovai gegužės mėn. dalyvavo šalies 
žaidynėse . 
Per metus organizuotos 5 bendruomenės 
sporto varžybos aikštelėje: sportinių 
estafečių (2 varžybos), Velykų kiškių 
bėgimo, Nykštukų bėgimo, treniruočių 
ratu. 
Rugpjūčio mėn. pradėtas rengti pojūčių 
takas, kuris bus papildytas naujais 
įrengimais. 
Kasdien ugdymas darželyje pradedamas 
ryto mankšta ( esant palankiam orui lauke); 
parengtas mankštų grafikas: nesant  fizinio 
lavinimo mokytojo, mankšta atliekama 
grupėje. 
Fizinio lavinimo mokytojas dalyvavo  2 
kvalifikacijos kėlimo seminaruose, 
dalinosi  patirtimi su mokytojais: 

 „Lietuvos Mažųjų žaidynės“ 
Organizatoriai RIUKKPA, „Fizinio 
ugdymo(si) kultūra: tarp patyrimo 
ir prasmės atradimo“, 2022 m. 
sausio 14 d.;   

 ,,Fizinis aktyvumas mokykloje“, 
VDU, 2022 m. spalio 21 d.  

Tėvams parengtos rekomendacijos 
,,Judėjimas-sveikata“ dėl vaikų (šeimos) 
aktyvesnio gyvenimo būdo, supažindinta 
bendruomenė (darželio svetainė 
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  



Specialistų paslaugos  Fizinio lavinimo 
specialistas). 
  
  
 

 
 8.5. 
Tobulinti 
įstaigos 
vadovų 
komando
s 
finansini
o 
raštingu
mo 
kompeten
cijas. 

Pagerinta įstaigos 
finansinė gerovė, 
priimti racionalūs ir 
tinkami finansiniai 
sprendimai, 
pritraukiamos 
papildomos lėšos 
(ar turtas). Įstaiga 
neįsiskolinusi. 

Racionaliai derinamos 
pajamos ir išlaidos: 
iki kovo 1 d. 
bendruomenės 
parengtas ir su įstaigos 
taryba suderintas 
Viešųjų pirkimų planas. 
 Kas pusmetį rengiamos 
finansinės ataskaitos, 
aptariamos 
direkciniame 
susirinkime, 
supažindinama 
bendruomenė. 
Įstaiga 2022 m. 
gruodžio 31 d. be tėvų-
skolininkų (mokesčių už 
ugdymą 
nesumokėjusių) už 2021 
m. 
Pritraukta papildomų 
lėšų (ar turto) įstaigos 
poreikiams tenkinti. 
Per 2022 m. nustatyta 
tvarka inventorizuotas 
viešojo juridinio asmens 
turtas, pažeidimų 
nenustatyta. 
Nepastebėtas lėšų 
trūkumas biudžetinių 
metų pabaigoje. 
Organizuotas ne mažiau 
1 seminaras vadovų 
komandai apie finansinį 
raštingumą, iki liepos 1 
d. 

Racionaliai derinamos pajamos ir išlaidos: 
2022 m. vasario mėn. bendruomenės 
parengtas ir su įstaigos taryba suderintas 
Viešųjų pirkimų planas, prot. Nr.ĮT-2. 
Parengtos finansinės ataskaitos, aptartos 
direkciniame susirinkime 2023 m.sausio 9 
d., prot.Nr.D-1, ir darželio tarybos 
posėdyje 2022 m. lapkričio 30 d., prot. Nr. 
ĮT-5.,  supažindinta bendruomenė (darželio 
svetainėje, Finansinės ataskaitos). 
Įstaiga 2022 m. gruodžio 31 d. be tėvų-
skolininkų (mokesčių už ugdymą 
nesumokėjusių už 2021-22 m. m. nėra).  
Pritraukta papildomų lėšų (ar turto) 
įstaigos poreikiams tenkinti: 45 tūkst.iš 
Vilniaus m. savivaldybės remonto 
darbams; laimėtas Vilniau m. savivaldybės 
gamtamokslinis projektas (3 747 Eur)  bei 
Vilniaus m. savivaldybės  sporto projektas 
(500 Eur). Vilniaus m. savivaldybė 
Jubiliejaus proga dovanojo 1 000 Eur  
edukacinėms veikloms. 
Per 2022 m. nustatyta tvarka 
inventorizuotas viešojo juridinio asmens 
turtas, pažeidimų nenustatyta. 
Nepastebėtas lėšų trūkumas biudžetinių 
metų pabaigoje. 
Organizuoti seminarai vadovų komandai: 

  ,,Viešųjų pirkimų įstatymo 
pakeitimai-ko tikėtis 2022 m.“, 
2022 vasario 22 d., 

 ,,Organizacijos profilio valdymas“, 
2023 m. sausio 17 d., 

 ,,Pirkimų planavimas. Plano 
tvirtinimas“, 2023 m. sausio 19 d. 

 



 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  
2.5.  

 
3. 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.Straipsnis ,,Edukacinės aplinkos“ šalies 
laikraštyje  ,,Žaliasis pasaulis“, 2022 m. sausio 
19 d.  

Sklaida apie įstaigos veiklas. 

3.2. Organizuotas Naujamiesčio ikimokyklinių 
įstaigų bendruomenių fotografijų konkursas ,, 
Naujamiesčio spalvos‘‘, 2022 m.rugsėjis. 

Sklaida apie Naujamiesčio įstaigų veiklas. 
Fotografijos panaudotos ugdymo procesui 
paįvairinti.  

3.3. Pedagogų pastangomis išleista metodinė 
knygelė,, Tyrinėjimų paslaptys“ mokytojams 
ir tėvams,  2022 m. spalis. 

Dalijimasis patirtimi su miesto pedagogais; tėvų 
supažindinimas su vaikų patyrimine veikla; 
mokytojų kvalifikacijos tobulinimas; sklaida apie 
įstaigos pedagogų kompetencijas; leidinys 
naudojamas organizuojant veiklas grupėse. 

3.4. Parengta smurto ir priekabiavimo 
prevencijos politika, direktoriaus įsak.Nr.v-85 
 

Užtikrinamas bendruomenės saugumas. 

3.5. Parengtas ir Vilniaus m.savivaldybės 
Ikimokyklinio skyriaus vedėjos patvirtintas  
įstaigos Strateginis planas 2023-27 m. 

Strateginis planas 2023-27 m. suteiks galimybę 
planuotai įgyvendinti kokybiško ugdymo siekius; 
su planu supažindinta bendruomenė. 

3.6. Laimėtas Vilniaus m. savivaldybės 2022 
m. projektas (programa „Sveikata ir 
sveikatingumas“), 500 Eur, 2022 m. spalis. 

Efektyvus ugdymas kitose edukacinėse erdvėse, 
įsigyta naujų sporto įrengimų. 

3.7. Laimėtas Vilniaus m. savivaldybės 
gamtamokslinio švietimo projektas, 3 747Eur, 
2022 m. birželis. 

Naujų ugdymo metodų pritaikymas: visos 
bendruomenės gamtamokslinis švietimas,  vaikų 
patyriminė veikla, organizuota gamtamokslinė 
konferencija ,,Gamta žaidžia“ Vilniaus m. 
pedagogams; organizuota paskaita ,,Oro tarša“ 
bendruomenės nariams. 

3.8.2022 m.kovo-rugpjūčio mėn. buvau 
biudžetinės įstaigos Vilniaus lopšelio-darželio 
„Beržynėlis“reorganizavimo komisijos narė, 

Tarp 2 bendruomenių vyksta  dalinimasis patirtimi, 
organizuojami bendri renginiai, atnaujinta įstaigos 
tarybos sudėtis, patvirtintos komisijos. 



Vilniaus miesto tarybos 2022 05 18 
sprendimas Nr.1-1438. 
Sėkmingai atlikta lopšelio - darželio 
,,Pagrandukas‘‘ ir lopšelio - darželio 
,,Beržynėlis ‘‘ reorganizacija, patvirtinti nauji 
įstaigos Nuostatai. 
3.9. Seimo narės Vilijos Tamarnadzės padėka  
bendruomenei už aktyvias veiklas kuriant 
edukacines aplinkas. 

Sklaida šalies mastu apie darželio edukacines 
veiklas; bendruomenė didžiuojasi savo 
pasiekimais. 

3.10. Darželio teritorijoje (Beržyno 7a) 
įrengta 12 edukacinių ir 2 reklaminiai tentai, 
2022 m. rugsėjis 

Estetiška edukacinė erdvė tarnauja kaip vaikų 
ugdomoji priemonė, vedamos ekskursijos, 
užsiėmimai.  

3.11. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 
VDU, 2022 m.spalio  15 d. 

VDU lektoriai konsultuoja pedagogus apie 
ugdymą; tobulinamos pedagogų kompetencijos.  

3.12.Straipsnis ,,Žaliosios erdvės-ugdanti 
ekspozicija“ (autorė Vida Kisielienė), 2022  
metų sausio 29 d. 
https://zpasaulis.lt/zaliosios-erdves-ugdanti-
ekspozicija/  . 

 

 

Sklaida apie darželio veiklas. 

 
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 

    
  .  
    
    
    

 
 
 
 
 
 

III SKYRIUS 



GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 
VERTINIMAS 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1.Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo  kompetencijų tobulinimas. 
7.2.Įtraukiojo ugdymo organizavimo įstaigoje kompetencijų tobulinimas:  individualaus plano 
rengimas, vykdymas. 

 
V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
8. 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) 
8.1. Sėkmingai 
įgyvendinti 
atnaujintą 
priešmokyklinio 

Sudarytos sąlygos visapusiškam 
priešmokyklinio ugdymo kokybės 
įgyvendinimui vadovaujantis 
nauja Priešmokyklinio ugdymo 
programa. 

Parengta ir direktoriaus patvirtinta įstaigos 
Priešmokyklinio ugdymo tvarka, iki 
balandžio 1 d. 
Įrengta IT siena su išmaniuoju ekranu, iki 
kovo 1d. 



ugdymo 
programą. 

Vaikų ugdomoji veikla 
planuojama vadovaujantis šiomis 
programomis . 
Vykdoma atnaujintos 
priešmokyklinio ugdymo 
programos įgyvendinimo 
stebėsena. 
Priešmokykliniam ugdymui 
skirtos mokymo  priemonės 
papildytos naujomis. 

Įsigyta naujų priešmokykliniam ugdymui 
skirtų  mokomųjų priemonių, ne mažiau 5. 
Vykdoma ugdymo stebėsena, aptariama 
individualiai su mokytoju, ne mažiau 5 
stebėjimo protokolų, iki gruodžio 1 d. 
Vaikų pasiekimai ir pažanga atitinka 
pagrindinį lygį, 100 proc. vaikų.  
Mokytojai kelia kvalifikaciją 
priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo  
tema (ne mažiau 2 seminarų),dalinasi 
patirtimi pedagogų tarybos posėdyje. 
 

8.2.  Tobulinti 
VGK veiklas 
diegiant 
kokybišką 
įtraukųjį ugdymą. 
 

 Pagerės VGK ir pedagogų, 
mokytojų  padėjėjų 
bendradarbiavimas. 
Formuosis bendruomenės 
vertybinės nuostatos apie 
įtraukiojo ugdymo privalumus ir 
būtinumą. 
Bus sukurta saugi emocinė 
aplinka. 
Vaikų ugdymosi aplinka bus 
papildyta priemonėmis, kurios 
patobulins ugdomąjį procesą, 
sudarys sąlygas vaikų 
individualizuotam lavinimui.  
Vaikai lavins smulkiąją motoriką, 
erdvinį suvokimą, pažintinius 
gebėjimus ir formuosis socialinius 
įgūdžius. 
 

 100 proc. padėjėjų ir mokytojų patobulins 
įtraukiojo ugdymo kompetencijas 
seminaruose, kursuose (ne mažiau 2 ). 
Iki rugsėjo 1 d. bus parengtos 
rekomendacijas dėl įtraukiojo ugdymo. 
Įtraukiojo ugdymo tobulinimas aptartas 
VGK posėdžiuose, ne mažiau 2 posėdžių, 
iki lapkričio 30 d. 
Specialistai (logopedai, soc. pedagogas, 
psichologas ) kels kvalifikaciją (ne mažiau 
2 seminarų),  dalyvaus Vilniaus m. PPT  
konsultacijose (ne mažiau 3 konsultacijų). 
Bus parengta (iki rugsėjo1d.) ir pradėta 
diegti prevencinė programa ,,Pagranduko 
draugai‘‘ 2-4 m. vaikams. 
 

8.3. Tobulinti tėvų 
įtraukties į 
darželio kultūros 
kūrimo bei 
ugdymo gerinimo 
procesus. 

Pagerės bendravimas 
bendruomenėje, darbuotojai su 
tėvais tarsis, diskutuos, organizuos 
bendras veiklas. 
Teigiamas emocinis klimatas turės 
įtakos vaikų pasiekimams ir 
pažangai. 
Stiprės tėvų, darbuotojų 
,specialistų bendradarbiavimas  
kuriant palankias sąlygas vaikų 
ugdymui. 

Tėvai sėkmingai komunikuoja sistemoje 
,,Mano dienynas“ (prisijungusių ne 
mažiau 80 proc.). 
Tėvai ir darbuotojai įtraukti į edukacines 
veiklas, renginius,  pristatys savo 
profesijas (ne mažiau 5), kartu vyks į 
ekskursijas, bus surengtos  šeimų darbų 
parodos (ne mažiau 1), tėvai dalyvaus 
kuriant edukacines aplinkas kieme ir 
patalpose, 50 proc. tėvų.  
2023 m. gegužės mėnesį organizuota 
Bendruomenės diena, o rugsėjo mėn. 



šeimų sporto šventė, dalyvauja ne mažiau 
70 proc .tėvų. 
Tėvai teiks siūlymus dėl ugdymo 
gerinimo (ne mažiau 2 pasiūlymų). 
 

8.4. Tobulinti 
įstaigos vadovų 
komandos 
finansinio 
raštingumo 
kompetencijas. 

Bus priimti racionalūs ir tinkami 
finansiniai sprendimai, 
pritraukiamos lėšos. Darbuotojų 
įgytos kompetencijos, skaidrus 
lėšų valdymas sudarys sąlygas 
gerinti įstaigos finansinę gerovę. 
Įstaiga neįsiskolinusi. 
 
 

Ne mažiau 2 seminarai vadovų komandai 
apie viešųjų pirkimų organizavimą, 
pokyčius bei viešųjų pirkimų planavimą, 
iki gruodžio 20 d. 
Racionaliai derinamos pajamos ir išlaidos: 
iki kovo 1 d. bendruomenės parengtas ir su 
įstaigos taryba suderintas Viešųjų pirkimų 
planas. 
Laiku pateikta  įstaigos metinė viešųjų 
pirkimų ataskaita  CVP is sistemoje.   
 Kas pusmetį rengiamos finansinės 
ataskaitos, aptariamos direkciniame 
susirinkime, supažindinama 
bendruomenė. 
Pritraukta papildomų lėšų (ar turto) 
įstaigos poreikiams tenkinti. 
Per 2022 m. nustatyta tvarka 
inventorizuotas viešojo juridinio asmens 
turtas, pažeidimų nenustatyta. 
Įstaiga metų pabaigoje be įsiskolinimų. 
 

 8.5. Inicijuoti 
įstaigos 
bendruomenės 
įsivertinimą. 

 

Įstaigos bendruomenės 
įsivertinimas padės atpažinti  
stipriąsias ir  
silpnąsias  veiklos sritis ir 
tikslingai planuoti įstaigos 
pokyčius,  orientuotus 
į  veiklos kokybės gerinimą.  

Iki kovo1 d. sudaryta vidaus veiklos 
įsivertinimo darbo grupė. 
Parengta įstaigos vidaus veiklos 
įsivertinimo sistema, pasirinktos sritys, 
parengtos anketos, iki balandžio 1d. 
Iki lapkričio 1d. parengtos srities išvados 
ir lyginamoji analizė. 
Rezultatai aptarti pedagogų tarybos 
posėdyje, supažindinta bendruomenė 
(įstaigos tarybos posėdyje bei 
internetinėje svetainėje), iki gruodžio 1 d. 
Įsivertinime dalyvauja 80 proc. tėvų, 90 
proc. darbuotojų. 
Remiantis įsivertinimo analize parengtas 
2024 m. metinis planas, iki 2024 m. sausio 
10 d. 
 

 



9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1.Nedarbingumas. Numatytos datos gali būti nukeltos dėl mano ar darbuotojų nedarbingumo. 
9.2.Finansiniai ištekliai. Nepakankamas finansavimas numatytoms priemonėms įsigyti. 

 
                                                               VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Direktorės Vidos  Kisielienės veikla vertinama  
labai gerai. Visos planuotos  užduotys atliktos. Taip pat atlikta daug neplanuotų veiklų. 
Įgyvendinta daug iniciatyvų, sukurta  edukacinių erdvių, pritraukta lėšų per projektų 
įgyvendinimą, gera komunikacija su įstaigos bendruomene.  

Lopšelio-darželio ,,Pagrandukas“  
tarybos pirmininkas                                                                     Jonas Bridikis     2022 vasario 2 d. 
____________________                  __________                      _________________          
(mokyklos tarybos                                                 (parašas)                                            (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju– meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
Susipažinau 
 
Direktorė                                                                    Vida Kisielienė                     data   
 
 


