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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Įgyvendinami vaikų lopšelio – darželio 2018 – 2022 metų strateginio plano 

pagrindinius veiklos prioritetus plėtojami partnerystės ryšiai su socialiniais parneriais. Skatinant 

patirtinį vaikų ugdymą(-si), palaikėme glaudžius ryšius su socialiniais partneriais, kurie atliepė 

geresnius vaikų ugdymo(-si) pasiekimams. Kartu su partneriais buvo vykdoma projektinė veikla, 

orientuota į vaikų kūrybinio mąstymo ir gabių vaikų ugdymą bei pažintinės kompetencijos 

lavinimą. Sustiprintas bendruomenės vaidmuo, kuriant lauko aplinką ir išplečiant joje vaikų 

veiklos galimybes. Siekiant gerinti ugdymo(-si) paslaugų kokybę vyko bendradarbiavimas su 

rajono ikimokyklinio ugdymo ir kitomis įstaigomis, kurio dėka pasisemta ir pasidalinta naudinga 

darbo patirtimi. Vaikai vyko į pažintines ekskursijas, pažino artimiausią aplinką ir gimtąjį kraštą. 

Efektyvinant ugdytinių, vaiko tėvų ir šeimos partnerystę vyko bendravimas ir bendradarbiavimas 

su tėvais, įtraukiant šeimas į kasdieninę veiklą, renginius, ugdymo procesą. 

Užsibrėžti vaikų lopšelio-darželio strateginiai tikslai užtikrino įstaigos materialinės 

bazės gerinimą atnaujinat ugdymo(-si) aplinkas remiantis higienos normos reikalavimais. 

Siekėme įstaigos modernizavimo bei technologinio aprūpinimo, kūrėme naujas edukacines 

ugdymo aplinkas ir užtikrinome geresnę paslaugų kokybę. Pagerėjo mūsų įstaigos 

kompiuterizavimo lygis, specialistų kabinetuose įrengtas bevielis interneto tinklas. Ugdymo 

turinio įgyvendinimui kuriamos ir atnaujintos ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikius ir 

galimybes atitinkančios ugdymo aplinkos: kiemo teritorijoje įrengėme naują erdvę – Laivelis, 

skirtą įvairiai edukacinei veiklai, žaidimams. Glaudžiai bendradarbiaujant su tėvais aprūpinome 

priemonėmis vaikų savarankiškai, kūrybinei, aktyviai ir kitai veiklai. Vilniaus r. savivaldybės 

lėšomis atlikome virtuvės patalpų remontą, įsigijome šaldymo dėžę.  

Įgyvendinant 2019 metų veiklos planą, pedagogai įgijo naujų kompetencijų, kuriuos 

į ugdymo procesą įnešė inovatyvumo ir kūrybiškumo, pagerino vaikų ugdymosi kokybę ir 

pasiekimus. Efektyvus informacinių technologijų integravimas, įvairių vidaus ir lauko edukacinių 

aplinkų kūrimas praturtino ikimokyklinio ugdymo turinį. Darbas suburtose darbo grupėse padėjo 

mažesnę patirtį turintiems pedagogams įgyti praktinių įgūdžių organizuojant renginius, projektus, 

stebint ir fiksuojant vaikų pasiekimus bei pažangą. Bendradarbiaujant įstaigos ir rajono 

pedagogams, įgyvendinti projektai, gilinantis vaikų sveikatos, komunikavimo ir socialinę 

kompetencijas. 



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 Plėtoti 

bendradarbiavimą 

su socialiniais 

partneriais, rajono 

ir šalies 

ikimokyklinėmis 

ugdymo 

įstaigomis. 

Įsijungti į 

rajoninius ir 

respublikinius 

renginius bei 

projektus. 

Dalintis gerąja 

darbo patirtimi su 

rajono 

mokytojais, 

dirbančiais pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą. 

Iki 2019-12-31 

įgyvendintas 

partnerystės 

veiklų planas. 

Bendradarbiaujant su 

Edukatoriai.lt pedagogai turėjo 

galimybę dalintis gerąja patirtimi 

grupėje „Darželių bendrystės 

erdvės“, kur dalinosi aktualiausia 

informacija bei metodine 

ugdomąja medžiaga. Dešimt 

pedagogų ir dvi mokytojų 

padėjėjos profesine patirtimi 

dalinosi patyriminių mokymų 

seminare vaikų darželyje „Su 

Šypsena“ Bialstoge, Lenkijoje 

(2019-05-10).  

VDU Švietimo akademijos 

studentai atliko pedagoginę 

praktiką įstaigoje. Konsultuota 

ugdymo proceso organizavimo, 

metodinių priemonių rengimo 

klausimais.  

Organizuotas kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

„Šiuolaikiškos, atviros ir 

kūrybiškos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigos bei tėvų 

partnerystė.“ 

Bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais įgyvendinti keturi 

projektai: ,,Kartu su vaikais 

mokomės“, ,,Ruošiamės 

kalendorinėms šventėms“, 

,,Kartu su knyga“, ,,Bendros 

išvykos su vaikais“.  



1.2 Skatinti 

bendruomenišku

mą ir didinti tėvų 

įsitraukimą į 

vaikų lopšelio-

darželio veiklą. 

Aktyvus tėvų 

dalyvavimas 

įstaigos veikloje, 

organizuojamuose 

renginiuose bei 

projektuose. 

Tėvų komandų 

aktyvus 

dalyvavimas 

įstaigos veikloje, 

organizuojamuose 

renginiuose, 

projektuose, 

kasdienėje 

veikloje.  

Kartu su visa lopšelio-darželio 

bendruomene buvo organizuotas  

įstaigos 30-mečio jubiliejus.  

Įgyvendintos prevencinės 

veiklos: ,,Veiksmo savaitė „Be 

patyčių“, Tolerancijos diena, 

akcija „Padovanok vaikui 

šypseną“.  

Organizuoti mėnesiniai teminiai 

susitikimai su tėvais, o kiekvieną 

antradienį su psichologe Agnessa 

Ogar diskutavom, kaip nubrėžti 

vaikui leistino elgesio ribas?  

Kiekvieno mėnesio 1-ąjį 

trečiadienį taikoma nauja 

informavimo forma su tikslu 

tėvų bendravimui su grupių 

pedagogais, specialistais, 

direktore, pavaduotoja ugdymui.  

Nuolat teikiamos logopedo ir 

socialinio pedagogo 

konsultacijos, darbo tęstinumo 

šeimoje ir kt. klausimais. 

1.3. Įgyvendinti 

virtuvės patalpų 

remontą, 

aprūpinti 

reikalinga nauja 

įranga, 

organizuoti 

sklandų virtuvės 

darbuotojų darbą 

ir vaikų 

maitinimą 

remonto metu. 

Virtuvės patalpos 

atitinka higienos 

normos 

reikalavimus, 

virtuvėje yra visa 

maisto gaminimui 

reikalinga įranga. 

Iki  2019 m. 

spalio 15 d. 

viešųjų darbų 

pirkimo būdu 

atrinkta įmonė 

kokybiškai atliko 

virtuvės patalpų 

remontą 

neviršijant skirtų 

lėšų dydžio. 

Vaikų maitinimas 

remonto metu 

buvo vykdomas 

nepažeidžiant 

higienos normų ir 

tenkinant vaikų 

bei tėvų 

poreikius. 

Atlikti virtuvės remonto būtini 

darbai, parengta  

Techninė specifikacija (užduotis) 

„Nemenčinės vaikų lopšelio-

darželio" pastato paprastojo 

remonto techninio darbo projekto 

parengimas ir projekto vykdymo 

priežiūra“. 

1.4. Sustiprinti 

informacinių 

technologijų 

lopšelyje-

Informacinių 

technologijų 

taikymas ugdymo 

procese. 

Iki  2019 m. 

lapkričio 30 d. 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikams 

Ugdomosios erdvės papildytos 

priemonėmis: įrengtos 

interaktyvios grindys 

„Funtronic“. Tai inovatyvi 

priemonė, skirta lavinti vaikų 



darželyje 

diegimą.  

įrengsime 

interaktyvias 

grindis. 

judesių koordinavimą, reakciją 

bei loginį mąstymą. 

Kvalifikacijos mokymuose 

pedagogai tobulino IKT 

kompetenciją ir įgytas žinias 

panaudoja įvairindami ir 

efektyvindami ugdymo procesą 

bei siekdami geresnių vaikų 

ugdymo rezultatų. 

1.5. Atnaujinti 

lopšelio-darželio 

edukacines erdves 

lauke. 

Pagerintos vaikų 

ugdymo(si) 

sąlygos. 

Edukacinės 

priemonės 

atitinka higienos 

normų 

reikalavimus. 

Viešojo pirkimo 

būdu atrinktos 

įmonės pristato 

kokybiškas 

edukacines 

priemones, jas 

sumontuoja ir iki 

2019-09-01 

įrengė vaikų 

lopšelio-darželio 

teritorijoje. 

Pagerėjo vaikų 

ugdymo(si) 

sąlygos, 

patenkinami 

vaikų bei tėvų 

poreikiai ir 

lūkesčiai. 

Teritorijoje su saugumo 

dangomis įrengtos dvi naujos 

žaidimų aikštelės.  

Bendradarbiaujant su UAB 

„INSPEKTA“ atliktas vaikų 

lopšelio-darželio ugdytinių lauko 

aikštelių patikrinimas, teritorijoje 

pagal higienos normas užtikrinti 

vaikų sveikatos saugos 

reikalavimai. 

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. 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. Praturtintas vidaus ir lauko erdvės saugiais 

sporto ir ugdymo įrenginiais. 

Racionaliai naudojat lėšas įsigytas 

materialinis neilgalaikis turtas bei 

praturtintas ugdymo ir sveikatinimo 

sąlygos ugdytiniams nuo 2 iki 5 metų: 

1. „Laivelis“ su saugos danga, du 

įrenginiai žaidimams ir sportui; 

2. Grupėse įrengti trys manipuliacinės 



sienelės. 

3.2. Finansavimui gauti buvo teiktos 2 paraiškos. 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skyrė 

finansavimą.  

1. Vidiniame pastatų kiemelyje įrengti 

suoliukai.  

2. Siekiant atnaujinti vaikų lopšelio-

darželio virtuvės įrenginius: įrengti 

stelažai ir pakabinta dviguba lentyna. 

3.3. Įrengti elektra valdomi vartai ir varteliai su 

elektromagnetine spyna. 

Sustiprintas ugdytinių, darbuotojų ir 

įstaigos teritorijos saugumas. 

3.4. Kartu su Vilniaus m. savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo 

skyriaus specialiste Virginija Kupčiūnaite 

organizuoti mokymai tėvams. 

Kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos 

biuru organizavome mokymus 

tėveliams „Sveiko maisto gaminimo 

dirbtuves“ (teorinė paskaita vyko 

Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelyje-

darželyje 2019 m. gruodžio 3 d. nuo 

17:30 iki 20:00) 

 


