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I.  ĮSTAIGOS PRISISTATYMAS 

 

Įstaigos misija- įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, padėti šeimoms kvalifikuotai ugdyti ankstyvojo, 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, skatinti juos mokyklinei brandai.   

Svarbiausias ugdymo principas– saugus, laisvas, pasitikintis savimi, iniciatyvus, kūrybingas, atsakingas vaikas, atviras tautinėms vertybėms.  

Įstaigos filosofija- surasti kelią į kiekvieno vaiko širdelę ir atrakinti kiekvieno vaiko širdelę. O atrakinus širdelę, padėti vaikui saugiai augti, siekti, 

tobulėti, pažinti, džiaugtis, būti savimi. 

Įstaiga, atsižvelgdama į strateginį įstaigos planą, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Metinį veiklos planą įgyvendins Vilniaus lopšelio-darželio „Raktelis“ administracija, pedagoginiai ir kiti 

pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai. 

 

 

        II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGĄ 

 

  Vilniaus lopšelis-darželis „Raktelis “ – Vilniaus savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinė vaikų ugdymo institucija, padedanti tėvams 

vykdyti vaikų ugdymo funkcijas.  Lopšelis–darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių 

apsaugos įstatymais,Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir nuostatais.Lietuvos Respublikos įstatymais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Lopšelio – darželio nuostatais.             

Darželio įsteigimo data – 1975-07-11.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. 

Darželio buveinė – Algimanto Petro Kavoliuko g. 12, LT- 04326 Vilnius.  

Institucijos grupė – ikimokyklinio ugdymo įstaiga, tipas –lopšelis-darželis.  

Juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas – 190028662.                                           

Ugdymo forma – dieninė.   

Ugdymo kalba – rusų, lenkų                                                     

Tel.: (8~5) 245 17 45. 

El. paštas: rastine@raktelis.vilnius.lm.lt 

Interneto svetainės adresas: www.raktelisdarzelis.lt 

 

mailto:rastine@raktelis.vilnius.lm.lt
http://www.raktelisdarzelis.lt/
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Lopšelis–darželis ikimokyklinį ugdymą vykdo  vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, 

atnaujinta ir steigėjo pritarta programa. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Atsižvelgiama į lopšelio – darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, 

konkretinamas ir individualizuojamas ugdymo turinys.  

2020- 2021 m. m. Vilniaus vaikų lopšelyje- darželyje „Raktelis“ veikia 11 grupių, kuriose ugdomi 232 ugdytiniai. Ugdymas vyksta lenkų ir rusų 

kalbomis.  

Yra 3 ankstyvojo amžiaus grupės, kuriose ugdomi vaikai nuo 1,5 iki 3 metų. Vienoje iš jų ugdymas vyksta rusų kalba. Šešiose grupėse ugdomi 

ikimokyklinio amžiaus vaikai nuo 3 iki 5–6/7 metų. Viena iš jų- jungtinė ikimokyklinė grupė, kurioje ugdomi priešmokyklinio amžiaus vaikai, ugdymas vyksta 

rusų kalba. Įstaigoje 1 priešmokyklinio amžiaus grupės 6–7 metų vaikams, ugdymas vyksta lenkų kalba.  

Įstaigoje dirba 55 darbuotojai. Iš jų – 27 pedagogoginiai darbuotojai.  

16 pedagogų įgiję vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją; 6 pedagogai turi mokytojo kvalifikacijnę kategoriją, 1 – socialinio pedagogo ir 4 

pedagogės turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.  

Vilniaus lopšelis-darželio grupės dirba skirtingai, pagal sudarytus darbo laikus, atsižvelgiant į tėvų poreikius. Pirmosios grupės pradeda darbą nuo 

6.30. Darželio grupių darbo laikas iki 18.00 val. 

 

 

                                                                                

III. SVARBIAUSI ĮSTAIGOS PASIEKIMAI PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS (parodos, konkursai..) 

 

 Suorganizuota meninė paroda „Ežiukai“. (dalyviai: tėvai ir vaikai) 

  Vyko darželio projektas „Balta pasaka“ (širdelės eglutei)  

 Įgyvendintas darželio projektas „Nykštukas. Nykštukui batukas“. 

 Dalyvavome tarptautiniame projekte „Zipio draugai“ 

 Dalyvavome tarptautiniame projekte „Stebuklinga pasakų galia“ 

 Dalyvavimas gerumo akcijoje“Šventė Natalijai“ 

 Dalyvavimas miesto projekte „Nykštukų bėgimas“ 

 Dalyvavimas respublikiniame piešinių konkurse „Balta pasaka“ 

 Vaikų pasirodymas Lenkų Ambasadoje Lietuvoje. 

 Dalyvavimas konferencijoje su pranešimu „Ugdomoji priemonė“ 
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 Dalyvavimas respublikiniame piešinių konkurse „Lietuva brangi- mano tėvynė“. 

 Dalyvavimas tarptautiniame projekte „Ežiuko kelionė po šalį“. 

 Dalyvavimas tarptautiniame piešinių konkurse „Mano draugas meškiukas“. 

 Dalyvavimas LRT konkurse „Piešiu pasaką“ 

 Dalyvavimas sveikuoliškų patiekalų respublikinėje fotografijų parodoje. 

 Paroda darželyje „lietuvos paukštis“ 

 Nuotolinio ugdymo organizavimas.  

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovų apsilankymas. Patikra „Priešmokyklinio ugdymo organizavimas įstaigoje.  

Pradėta įstaigos renovacija.  

 

 

IV. SUNKUMAI, SU KURIAIS SUSIDŪRĖ ĮSTAIGA, PRAĖJUSIAIS MOKSLO METAIS 

 

 Darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžių stoka kai kuriems pedagogams 

 Ne visi tėvai įsitraukia į nuotolinį ugdymą 

 Neturime specialiojo pedagogo.  

       

 Problemos, kurias reikėjo spręsti: 

Nuotolinio ugdymo organizavimas: kaip, kokiais būdais, metodais, formomis, patraukliomis tėvams pateikti ugdymo turinį, kurį galėtų perteikti savo 

vaikams. Kadangi pandemija- iššūkis visiems, veiklos organizavimo ir vykdymo sprendimus reikėjo priimti greitai.  

 

 

ĮSTAIGOS PRIORITETAI ANKSTYVOJO, IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMO KOKYBEI 

GERINTI 2021 m. m. 

 

1. KOKYBIŠKO NUOTOLINIO UGDYMO (SI) ORGANIZAVIMAS.  
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2. UGDYMAS LAUKE- LAUKO PEDAGOGIKOS ELEMENTŲ TAIKYMAS, NAUJŲ UGDYMO GALIMYBIŲ IŠBANDYMAS LAUKO 

ERDVĖSE. 

3. MOKYTOJŲ IR SPECIALISTŲ BENDRADARBIAVIMAS. 

 

 

V. MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ:  

 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

 

Galimybės 

   

Grėsmės 

Etosas Aplinka – draugiška, laukianti 

ir svetinga.  

Siekiamybė – aplinka, kurioje 

puikiai jaustųsi kiekvienas.   

Vaikų  kultūrai atspindėti yra 

išnaudojamos įvairios darželio 

erdvės. Edukacinė  aplinka 

pritaikyta vaiko poreikiams.   

Siekiame tobulėjimo, 

pedagoginio meistriškumo ir 

ugdymo kokybės. 

Didžioji dalis bendruomenės 

narių tapatinasi su įstaiga, 

didžiuojasi ja,  vykdoma 

veikla, vyraujančiais 

Nepakankamai sistemingai 

informuojama bendruomenė 

apie įstaigos veiklą.  

Nepasitikėjimas savo 

kompetencija – stabdis 

priimant iššūkius.  

Dalies bendruomenės narių 

iniciatyvumo stoka.  

Dalies tėvų „aktyvumas“ 

pasireiškia  tik socialiniuose 

tikluose, aptarinėjant kilusius 

klausimus, aštrinant 

problemas, bet jų 

nesprendžiant. 

Aktyvinti benduomenės 

narius, kad pasijaustų 

kiekvienas narys svarbiu, 

reikšmingu, reikalingu. 

Skatinti tėvus problemas 

spręsti čia ir dabar, su 

mokytyojomis, mokyklos 

administracija.  

Visiems kartu priimti 

pokyčius ir naujoves. 

Aktyvinti savivaldos  

veiklą.  

Reprezentuoti įstaigą.  

Atnaujinti edukacines 

Mokytojai gali išgyventi 

profesinį „perdegimą“ – 

turime atpažinti ir padėti.  

Sklandantys 

susirašinėjimų gandai 

uždaruose socialiniuose 

tinkluose pasiekia ir 

pedagogus: kyla 

klausimas: „reaguoti/ 

nereaguoti?“ 
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pagarbiais santykiais, tėvų 

atsiliepimais. Tai skatina  kurti 

vaikams ir dirbti dėl vaikų.  

 Esame atviri, palaikome 

glaudžius ryšius su  Vilniaus 

miesto, šalies ir užsienio 

(Lenkijos) socialiniais 

partneriais.  

Įstaigos internetinė svetainė 

www.raktelis.darzelis.lt, 

kurioje pateikta informacija 

apie darželį, aprašoma 

vykdoma veikla, dalinamasi 

įspūdžiais iš vykusių renginių, 

projektų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

aplinkas. 

Plėsti ryšius su kitomis 

institucijomis, socialiniais 

partneriais.  

 

 

 

 

Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis 

Ankstyvojo ir ikimokyklinio 

amžiaus vaikai ugdomi pagal 

2017 m. Vilniaus miesto 

savivaldybės administratoriaus 

2017 m. 08 28 d. pritartą įsak. 

Nr. 30-2109 ir Vilniaus 

lopšelio- darželio „Raktelis“ 

direktoriaus 2017 m. 09 04 d.  

patvirtintą įsak. Nr. V-72 

įstaigos programą „Atsirakink 

pasaulį pats“.  

Planuojame, remiantis 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu, įstaigos 

programa.  

Priešmokyklinių grupių 

mokytojos planuoja pagal 

kompetencijų tobulinimą.  

Daugiau   laiko skirti vaikų 

saviraiškai, kūrybiniams 

žaidimams, savarankiškai 

Praturtinti profesines 

kompetencijas kursuose, 

seminaruose, atvirų veiklų, 

projektų, kitų renginių 

metu. 

Įgytos pedagoginės 

patirties pasidalinimas su 

kolegėmis metodinių 

pasitarimų metu.   

Sudaryti palankias sąlygas 

Neatsižvelgimas į 

numatomus vaiko 

pasiekimus, temų 

planavimas tik per turinio 

pateikimą- neatitinka 

šiuolaikinio planavimo.  

Atmestinė veiklos 

refleksija- nesupratimas 

refleksijos naudos ir 

svarbos sau pačiam ir 

vaikams, ugdymosi 

http://www.raktelis.darzelis.lt/
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Priešmokyklinio amžiaus 

vaikai ugdomi pagal 

„Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą“. 2014 m.  

Nuo 3-erių metų ugdomi 

lietuvių kalbos gebėjimai.  

Rengiami „Ugdomosios 

veiklos metų planai“, 

savaitiniai planai.   

Savaitės- dviejų savaičių 

planai rengiami siekiant ugdyti 

vaikų gebėjimus. Plėtojamas  

ugdymo turinys, atsižvelgiant į  

vaikų interesus, sumanymus ir 

įstaigos programą.  

Priešmokyklinė „Kačiukų“, 

ikimokyklinė „Lašiukų“, 

jungtinė „Pelėdžiukų“ grupės 

dalyvauja tarptautinėje „Zipio 

draugų“  programoje.  

Rengiami projektai grupėse, 

darželio mastu.   Dalyvaujame 

kitų įstaigų inicijuotuose 

projektuose, respublikiniuose 

projektuose. Dalyvavome 

tarptautiniuose projektuose. 

Socialinių iniciatyvų, parodų, 

veiklai, plėtojant vaikų 

sumanymus. 

Ne visuomet savalaikė ir 

prasminga veiklos refleksija.  

Susiduriame su vaikų 

pasiekimų fiksavimo 

problema.  

Ne visi mokytojai vienodai 

sėkmingai įvaldę ir geba 

naudotis informacinėmis 

technologijomis. 

vaikų tyrinėjimams 

darželio kieme.    

Laikytis ciklo: planavimas- 

įgyvendinimas- refleksija. 

Išlaikyti  bendravimo ir 

bendradarbiavimo su šeima 

tradicijas. 

 

Laikytis darbuotojų etikos 

kodekso, bendraujant su 

tėvais.  

Mokytis dirbti į pirmą vietą 

iškeliant vaikų pasiekimus, 

gebėjimus: kokių 

kompetencijų įgis, ką 

patirs, kokios vertybinės 

nuostatos formuosis, 

tuomet ieškoti tinkamų 

temų ir planuoti veiklą.  

Planuoti, numatyti ir 

pasiūlyti tėvams idėjas 

ugdymui nuotolinio 

ugdymo metu. 

 

 

kokybės siekimui.  

Ne visi tėvai įsitraukia į 

nuotolinį ugdymą dėl 

įvairų priežasčių. Dėl to 

kenčia vaikai, vaikų 

pasiekimai.  

Tėvų nepagrįstas pyktis 

dėl darželio veiklos 

ribojimo karantino metu.  
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konkursų, festivalių  dalyviai. 

Nuolat atnaujiname  ugdomąją 

aplinką ugdymosi 

priemonėmis, vaikų ir 

mokytojų, tėvų darbais kurie 

puošia ugdomąją aplinką.  

Nuotolinio ugdymo 

organizavimas- iššūkis 

mokytojas, tėvams ir vaikams.  

Ugdymo pasiekimai Vaikų, turinčių kalbos 

sutrikimų, vertinimą vykdo 

logopedas (rugsėjo, sausio, 

gegužės mėnesiais) 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio  amžiaus 

vaikų aprašas rengiamas du 

kartus per metus (rugsėjo- 

spalio mėnesį, tarpinis 

vertinimas (sausio- vasario 

mėnesį) ir galutinis įvertinimas 

- gegužės mėnesį;  įvertinami 

vaikų pasiekimai, pažanga.   

Priešmokyklinės grupės 

mokytojams pristatytas 

individualios pažangos 

Užsitęsia pirminis vaikų 

pasiekimų vertinimas. 

Vaiko pasiekimų ir pažangos 

vertinimas  iš mokytojų 

reikalauja    vis daugiau laiko, 

noro, kompetencijos.  

Tėvai kartais tikisi daugiau iš 

vaiko. 

Tobulinama vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo sistema.  

Ne visi mokytojai įžvelgia 

naudą ir reikšmingumą vertinti 

vaikų pasiekimus ir daromą 

pažangą, ne visi mokytojai 

perduoda vaikų pasiekimus 

ugdytojams, kurie dirbs su 

vaikais.  

Vaiko  adaptacijos 

stebėjimų lapai, kuriuose 

fiksuojamas vaiko 

bendravimas, elgesys, 

emocijos, veikla.  

 

Įtraukti tėvus į vaiko 

ugdymo (si) pasiekimų 

vertinimą. 

Tobulinti vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

sistemą.  

 

Paslaugų kokybė iš 

esmės tenkina tėvus. Vis 

dar tėvai pageidauja, kad 

logopedo paslauga būtų 

teikiama ir jaunesnio 

amžiaus vaikams.  

 

Per dideli tėvų lūkesčiai 

trukdo vaikui siekti žinių, 

gebėjimų, realizuoti save, 

jo galias atitinkančią 

optimalią pažangą.  
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vertinimo aprašas.  

Pedagogai susipažinę su 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu, ieško 

prieinamų, tinkamų būdų 

fiksuoti vaikų padarytą 

pažangą.  

Dauguma vaikų pasiekia 

aukštą pasirengimo 

mokyklai lygį bei atitinka 

tėvų ir pedagogų lūkesčius.  

 

Mokytojai parengia 

rekomdacijas pradinių klasių 

mokytojams. 

 

Parama ir pagalba 

vaikui ir šeimai 

Aktuali informacija priėmimo 

ir kitais klausimais pateikta 

Vilniaus miesto savivaldybės 

puslapyje, įstaigos interneto 

svetainėje, grupių 

lankstinukuose,  

informaciniuose stenduose. 

Pagalba teikiama 

bendradarbiaujant, 

išsiaiškinant šeimos lūkesčius 

(neformalių pokalbių su tėvais 

metu, anketų pagalba, pirmųjų 

Nepakankamas tėvų 

informavimas apie vaiko 

daromą pažangą. 

Ne visi tėvai priima mūsų 

siūlomą pagalbą šeimai.  

Kai kurie iš tėvų pervertina 

savo vaikų galimybes, 

reikalaudami iš vaikų  daugiau, 

nei jie gali. 

Sunkiau bendrauti, susitarti dėl 

pagalbos būdų vaikui 

parinkimo su tėvais, 

Supažindinti tėvelius su 

vaikų pasiekimais, atsakyti 

į tėvams aktualius 

klausimus.  

Siūlyti  pedagoginės, 

psichologinės literatūros, 

internetinių svetainių 

puslapius ugdymo 

klausimais.  

Rengti rekomendacijas dėl 

užkrečiamųjų ligų.  

 Sudaryti individualaus 

Nepasitvirtina 

bendravimas tėvų 

susirašinėjant per 

faceook‘ą, kadangi 

informacija viešinama 

dažniausiai ne ieškant 

bendrų interesų, sąlyčio 

taškų, supratimo ir 

bendradarbiavimo. 

Nežinant tėvų  

lūkesčių, būtų sunku juos 

atliepti. 

 

Ne visi tėvai supranta, 
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grupių susirinkimų metu).  

Tėvai konsultuojami vaikų 

brandumo klausimais 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse. 

Dalyvaujame „Paramos pienas, 

vaisiai ir daržovės“ 

programoje.  

Dauguma tėvų geranoriškai 

bendradarbiauja su mokytojais, 

domisi vaikų ugdymu(si), 

pasiekimais, noriai dalyvauja 

atviruose renginiuose, 

konkursuose,  projektuose.  

Sukurta efektyvi tėvų, turinčių 

vaikų su SUP veikianti 

sistema.   

Tėvams, dirbantiems ne 

nuotoliniu būdu, sudarytos 

sąlygos lankyti ir ugdytis 

įstaigoje.  

auginančiais vaikus, turinčius 

SUP.  

 

 

ugdymo planą vaikams, 

turintiems SUP.                                        

 

kad sudėtingu visiems 

laikotarpiu, pandemijos 

metu, rekomenduojama 

nelankyti įstaigo ne dėl 

įnorių, bet dėl visų 

bendruomenės narių 

sveikatos išsaugojimo: 

vaikų, darbuotojų ir tėvų. 

 

Ištekliai Siekiame, kad dirbtų 

kompetentingi mokytojai. 

Pritraukiami jauni pedagogai, 

sudaromos sąlygos dirbti ir 

studijuoti dirbantiems 

Tendencija- naujų žinių 

semiasi kvalifikuoti, 

kompetentingi, besidomintys 

naujovėmis mokytojai. Tiems, 

kurie tų žinių stokoja, 

Turime galimybes ir 

sąlygas kviesti  lektorius, 

organizuoti įstaigoje 

aktualius pedagogams 

Kvalifikacijai skirtų lėšų 

neužtenka organizuoti 

išvažiuojamuosius 

seminarus.  
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mokytojams. Jauni specialistai 

dalyvauja stažuotėje, 

kuruojami mentoriaus. 

Siekiame  efektyviai panaudoti 

intelektinius išteklius. 

Tikslingai panaudojamos lėšos 

mokytojų  kvalifikacijai.  

Tikslingai, atsižvelgiant į 

numatytus prioritetus, 

strateginį įstaigos planą, 

poreikius naudojamos ugdymo, 

mokinio krepšelio lėšos bei 2 

procentų gauta parama, 

siekiant gerinti edukacinę 

aplinką.   

Mokytojai kelia kvalifikaciją ir 

savišvietos būdu.  

Kvalifikaciją kelia ir mokytojų 

padėjėjai, techninis personalas.   

Vilniaus miesto savivaldybė 

skyrė lėšų pastato renovacijos 

darbams.  

 

pritrūksta laiko, noro ir 

motyvacijos.  

Nepakankama kompiuterinio 

raštingumo kompetencija.  

seminarus.  

Su metais vis labiau 

džiaugiamės materialinės 

bazės atnaujinimu.  

Nuotolinio darbo metu 

mokytojai kėlė 

kvalifikaciją dalyvaudami 

nuotoliniuose seminaruose, 

kursuose.  

 

Vis dar ryškus švietimo 

pagalbos specialistų  

trūkumas.  

Įstaigos valdymas Direktorė ir direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui nuolat 

kelia kvalifikaciją kursuose 

Vis dar trūksta pasidalinimo 

praktine darbo patirtimi, taip 

pat ir teorinėmis žiniomis, 

Įstaigos veiklą gerinti, 

remiantis stiprybėmis. 

Ne visiems mokytojams 

vienodai gerai sekasi 

dalyvauti metinio veiklos 
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seminaruose, mokymuose, 

kurie reikšmingi įstaigos 

valdyme,  tiesioginiame darbe 

su mokytojais, tėvais, padeda 

siekti ugdymo kokybės.  

Direktorė su įstaigos personalu 

nuolat aptaria, vertina darbo 

kokybę bei numato būdus 

darbo kokybės tobulinimui.  

Įstaigos savivaldos institucijos 

dalyvauja veiklos planavime 

bei planų įgyvendinime. 

Vadovo nuostata: įvertinti ir 

vertinti kiekvieno mokytojo 

parodytą iniciatyvą  kartu 

derinti pagrindines veiklos 

kryptis, būti stipria 

bendradarbiaujančia komanda.  

Sukurta skatinimo sistema: 

mokytoaii skatinami padėka 

žodžiu, padėkos raštais, 

diplomais, premijomis, 

suvenyrais už dalyvavimą 

reikšmingoje įstaigai  veikloje 

darželio, miesto ar respublikos 

mastu. 

Ypatingas dėmesys skiriamas 

įgytomis teoriniuose 

seminaruose.  

 

 

 

Skatinti ir piniginėmis 

premijomis, ne tik 

įvairiomis kitomis 

priemonėmis: padėkomis,  

diplomais.  

Nepakankamai efektyviai 

veikia įstaigos stebėsenos, 

vertinimo ir įsivertinimo 

sistema.  

 

plano  kūrime, tikslų, 

prioritetų numatyme ir 

įgyvendinime.   

Pandemijos metu nėra 

galimybės tiek 

vadovams, tiek 

mokytojams kelti 

kvalifikaciją užsienyje- 

Lenkijoje 

(išvažiuojamieji 

praktiniai vizitai- 

seminarai).  
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kasdieninei ugdomajai veiklai.  

Mokytojai  apibendrina savo 

metų  pedagoginę veiklą, 

pateikiant  metinės  veiklos 

ataskaitas;  

Įvertinamas metinės veiklos, 

strateginio plano programų 

vykdymas.   

Inicijuojama bei 

koordinuojama mokytojų 

veikla, kuriamos darbo grupės, 

ugdymo tikslams pasiekti.  

Kilusios problemos 

sprendžiamos, jų 

neatidėliojant, ieškant 

efektyviausių sprendimo būdų.  
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VI. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI MOKSLO METAMS: 

 

Tikslai Uždaviniai 

(kiekvienam 

tikslui 

įgyvendinti) 

Įgyvendinimo 

priemonės 

(renginiai) 

Terminai Kaštai 

(nurodyti 

finansavimo 

šaltinį ir lėšų 

sumą) 

Atsakingi 

vykdytojai 

Tikslo įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Kokybiškai 

organizuoti 

nuotolinį 

ugdymą.  

 

 

 

 

 

- Kelti 

kvalifikaciją, 

kompiuterinio 

raštingumo 

kompetenciją.    

Mokytojai 

konsultuojasi su 

mokytojais, 

pažengusiais 

kompiuterinio 

raštingumo srityje. 

 

Visus metus  

Intelektiniai 

ištekliai;  

 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė;  

 

Daugiau žinių, praktinės 

patirties ir kompetencijų 

turintys mokytojai konsultuoja 

mokytojus, kuriems trūksta 

praktinių gebėjimų.  

IT specialisto 

konsultacijos: 

Zoom platformos 

naudojimo 

galimybės 

Pagal 

poreikį; 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

IT specialistas 

Denisas 

Stankevičius 

 

Teikiamos konsultacijos 

 -Zoom platformos galimybės 

(gebėjimas dirbti Zoom 

platformoje, rengti sustikimus) 

- kūrimas teminių savaičių, 

užduočių padlet platformoje 

- nuotraukų koliažai. 

(gebėjimas kurti nuotraukų 

koliažus) 

Kompiuterinio 

raštingumo kursai.  

Visus metus Mokinio 

krepšelio 

lėšos, skirtos 

Direktorė 

Danuta Michno 

Mokytojai įgyja kompiuterinio 

raštingumo kompetencijų, 

praplečia turimas 
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kvalifikacijai 

kelti 

300 Eur 

kompetencijas. 

Savišvieta. 

Nuolatinis 

mokymasis, 

tobulėjimas, žinių 

savarankiškas 

įgijimas.   

Visus metus  Intelektiniai 

ištekliai 

 

Socialinis 

pedagogas Julija 

Čirica  

Geba naudotis įvairiais IT 

šaltiniais, geba surasti, 

atsirinkti informaciją, idėjas, 

pasidalinti, išsisaugoti, siųsti, 

atsirinkti. 

- Pritaikyti įgytas  

žinias praktikoje, 

organizuojant 

nuotolinį ugdymą 

Nuotolinio ugdymo 

organizavimas   

 

 

 

 

Paskelbus 

visuotinį 

karantiną. 

Intelektiniai 

ištekliai 

 

Direktorė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

mokytojai, 

specialistai. 

Parengtas „Nuotolinio 

ugdymo organizavimo 

aprašas“, kuriuo vadovaujasi 

mokytojai.  

Bendraujama su mokytojais, 

kaip sekasi dirbti nuotoliniu 

būdu ir derinant darbą 

ugdymo įstaigoje.  

Sudaromi darbo grafikai, 

pritaikyti prie darbo nuotoliniu 

būdu. 

Organizuojamas nuotolinis 

ugdymas. 

Dalyvavimas 

konkursuose, 

parodose, akcijose, 

Pagal 

pasiūlą 

Intelektiniai 

ištekliai 

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogės Irena 

Dalyvaujama siūlomuose 

organizuojamuose 

konkursuose, parodose, 

akcijose, projektuose miesto, 
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projektuose 

nuotoliniu būdu 

 

 Ugrevič; Alina 

Kozlovskaja, 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

šalies mastu.  

Respublikinė akcija „Širdelė 

Lietuvai“ - „Kiškučių“, 

„Meškučių“, „Aguonų“, 

„Lapiukų“ grupės; 

 

Socialinė akcija „Sveika, 

saulute“.- „Aguonų“, 

„Kiškučių“, „Meškučių“, 

„Lapiukų“ grupės. 

 

Respublikinė paroda „Velykos 

mažųjų rankose“ – 

„Kiškučiai“, „Meškučiai“; 

 

Miesto projektas „Velykomis 

pasipuošusios durys“- 

„Nykštukų“ grupė.  

 

Tarptautiniai projektai 

„Kultūringam būti gera“; 

„Magiška pasakų galia“; 

„Laiškas draugui“-  

„Kačiukų“ grupė 

 

Tarptautinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtuali kūrybinių darbų 

paroda „Šventasis Jonas 

Paulius II vaikų akimis“ 

Respublikinė priešmokyklinio 

ugdymo virtualioji kūrybinių 

darbų paroda „Mano pirmoji 

vardo raidė“ 
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„Respublikinis darbų 

konkursas „Žiema apvali ir 

kvadratinė“ – „Kačiukų“ 

grupė.  

Vilniaus miesto ikimokyklinių 

įstaigų tradicinių lietuvių 

liaudies šokių festivalio 

„Žaidžiame senovę“  Meninio 

ugdymo mokytoja Irina 

Višniakova su „Pelėdžiukų“ 

grupe.  

Ataskaitų už 

nuotolinio ugdymo 

organizavimą 

rengimas. 

2021 m. 

sausis- 

kovas 

Intelektiniai 

ištekliai 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

mokytojos 

Parengtos ataskaitos  už 

nuotolinį darbą.  

Idėjų banko, 

grįžtamojo ryšio 

kaupimas. 

2021 m. 

sausis- 

kovas 

Intelektiniai 

ištekliai 

Grupių 

mokytojos 

Kaupiamos idėjos, pasiūlytos 

vaikų veiklai namuose. 

Kaupiamos pagal temas, vaikų 

laukiamus pasiekimus. Taip 

pat susistemintas grįžtamasis 

ryšys, kuris padės vertinti 

vaikų įgytus pasiekimus per 

karantino laikotarį.  

Pristatymas 

nuotolinio darbo 

gerosios patirties.  

Respublikinė 

konferencija 

„Pasidalinimas 

2021 m. 

gegužės 

mėn. 

Intelektiniai 

ištekliai  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui  

Mokytoja, 

dirbanti pagal 

ikimokyklinio 

ugdymo 

Mokytojai pasidalina gerąja 

patirtimi bendradarbiaujant su 

tėvais, rengiant nuotolinį 

ugdymą.  

Dalyvavimas konferencijoje, 

pristatant gerąją patirtį. 
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gerąja darbo 

patirtimi nuotoliniu 

būdu“.  

programą, Julija 

Čirica 

Mokytoja, dirbanti pagal 

ikimokyklinio ugdymo 

programą, Julija Čirica 

 

 

 

 Nuotolinio darbo 

paroda 

2021 m. 

balandžio- 

rugpjūčio 

mėn.  

Tėvų labdaros 

paramos lėšos  

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui, grupių 

mokytojai, 

specialistai 

Parengiama stendinė 

nuotraukų paroda, kaip vyko 

nuotolinis ugdymas.     

2. Išnaudojant  

galimybes, 

ugdymą perkelti 

į lauką, taikant 

lauko 

pedagogikos 

elementus, 

išbandant naujus 

ugdymo būdus 

lauke.  

 

 

 

 

- Vykdyti 

ilgalaikį darželio 

projektą 

„Ugdymas lauke. 

Lauko 

pedagogikos 

elementų 

taikymas“.   

Kiekviena grupė 

kaupia idėjas, ką 

galima nuveikti 

įdomaus, netikėto, 

smagaus lauke 

žiemos, pavasario, 

vasaros, rudens 

metų laiku. 

2021-2022 

m. 

Intelektiniai 

ištekliai 

socialinis 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

Idėjos aprašomos, surašomas 

idėjų bankas, kuriuo gali 

naudotis ir idėjas išbandyti, 

pritaikyti savaip visų grupių 

mokytojai  

Kiekvienos grupės 

mokytojai kartu su 

vaikais taiko lauko 

pedagogikos 

elementus, idėjas. 

2021-2022 

m. 

Intelektiniai 

ištekliai 

socialinis 

pedagogas, 

grupių 

mokytojai 

Idėjų įgyvendinimas 

fiksuojamas nuotraukose, 

video medžiagoje.  

Projekto akimirkos talpinamos 

internetinėje darželio 

svetainėje.  
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- Plėsti vaikų 

edukacines lauko 

erdves. 

Papildyti aikšteles 

įrengimais 

2021 m. 

balandžio –

lapkričio 

mėn.  

Labdaros 

paramos lėšos 

8 000 Eur 

 

Direktorė  edukacinės klasės įkūrimas; 

kūrybinių, meninių veiklų 

organizavimas joje; poilsio 

zonų papildymas suoleliais.  

Papildyti 

edukaciniais lauko 

žaislais, atributika 

ir kt. 

Pagal 

poreikį II- 

III ketvirtis 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

1 300 Eur 

 

Grupių 

mokytojos 

Grupių mokytojos pasiūlo, 

kokių  lauko žaislų, meninių 

priemonių, sportinio lauko      

inventoriaus  reikia nupirkti. 

Įsigijami vigvamai. 

Įrengti paspirtukų 

takelį 

II- III 

ketvirtis 

 

Mokinio 

krepšelio lėšos 

8 300 Eur 

Direktorė  

 

Įrengiama trasa (liejama 

danga) važinėjimui 

paspirtukais, įsigijami 

paspirtukai. Organizuojama 

vaikų sportinė veikla 

Įrengti dviračių 

takelį. 

Parenkama tinkama vieta 

įrengiamas takelis važinėjimui 

dviračiais, įsigijami keli 

dviratukai. Organizuojama 

vaikų sportinė veikla. 

- Ugdyti vaikų 

meninį skonį, 

plėsti pažintinę 

kompetenciją, 

keičiant 

edukacinę 

Edukacinių veiklų 

organizavimas, 

keičiant aplinką 

 

Visus metus  Intelektiniai 

ištekliai  

Grupių 

mokytojos  

 Organizuojamos edukacinės 

veiklos nekasdieninėje 

aplinkoje: lauke, valgykloje, 

salėje, sensoriniame 

kambaryje ir kt. Kviečiami 

įstaigos pedagogai, dalinamasi 
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aplinką patirtimi.  

Organizuoti 

respublikinį 

projektą „Bitutė,  

boružė ir saulutė“ 

II ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai 

„Kiškučių“ ir 

„Meškučių“ 

grupių 

mokytojos 

Parengtas ir vykdomas 

projektas „Bitutė, boružė ir 

saulutė“ 

3. Glaudžiai 

bendradarbiauti 

mokytojams, 

specialistams, 

socialiniams 

- skatinti sveikai 

gyventi, judėti, 

mankštintis, 

patirti judėjimo 

džiaugsmą ir 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

projete 

„Sveikatiada“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visus metus Intelektiniai 

ištekliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius 

 

 

 

 

Atliekamos projekte 

numatytos veiklos pagal 

mėnesius. Suteiks vaikams 

žinių ir praktinių įgūdžių apie 

sveiką mitybą, sveikatą, fizinį 

aktyvumą.  
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partneriams, 

kuriant bendras 

veiklas, 

renginius 

vaikams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gebėti išbandyti 

ir įvertinti savo 

kūno galimybes. 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavimas 

konkurse Gyventi 

sveikai - gera!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ketvirtis  

 

 

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai, 

mokinio                   

krepšelio lėšos 

50 Eur 

 

 

 

 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius, 

mokytoja Regina 

Poleiko, Stasia 

Gaverska 

 LR sveikatos apsaugos 

ministerija inicijavo šį sveikos 

gyvensenos konkursą.  

Vaikai stebėjo vaizdo 

filmukus-užduotis, kurias 

organizatoriai parengė su 

sveikatos priežiūros 

specialistais. Visi vaizdo 

filmukai-užduotys susiję su 

vis kita sveiko gyvenimo būdo 

tema: sveika mityba, fizinis 

aktyvumas ir grūdinimasis, 

mankšta vaikams, rankų 

higiena ir kosulio etiketas, 

stresas, emocijos ir 

dienotvarkė bei žalingi 

įpročiai ir priklausomybės. 

Žiūrėdami vaizdo medžiagą ir 

atlikdami užduotis viską 

filmavo, fotografavo, sukurta 

viena bendra prezentacija 

atsiųsta organizatoriams.  

 

 

https://youtu.be/79O1gfUS3os
https://youtu.be/pAh65Gn09cA
https://youtu.be/pAh65Gn09cA
https://youtu.be/ihT7lPYrx30
https://youtu.be/raIITqdfQO4
https://youtu.be/raIITqdfQO4
https://youtu.be/UWqMZi-xxW0
https://youtu.be/UWqMZi-xxW0
https://youtu.be/UWqMZi-xxW0
https://youtu.be/-7xCzSQkcx8
https://youtu.be/-7xCzSQkcx8
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Dalyvavimas 

respublikiniame 

renginyje „Mažųjų 

olimpinės 

žaidynės‘ 

2021 m.  

 

 

 

 

Intelektiniai 

ištekliai 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius 

Bendradarbiavimas su 

RIUKKPA. Siunčiamos video 

pamokėlės pėdučių mankštos, 

mankštos ant kėdučių ir kt. 

Dalyvavimas Lietuvos mažųjų 

žaidynių konferencijoje 

(neformalaus ugdymo 

pedagogas fiziniam 

lavinimui). Organizuojami 

metodiniai renginiai, susiję su 

projekto organizavimu ir 

vykdymu. 

dalyvavimas 

projekte 

,,Futboliukas” 

 

III- IV 

ketvirtis 

Intelektiniai 

ištekliai 

Neformaliojo 

ugdymo 

pedagogas 

fiziniam 

lavinimui Darius 

Jakelevičius 

„Futboliukas" – žaidžiama 

salėje ir lauke netradicinėse 

erdvėse. Visi vaikai yra 

įtraukiami į žaidimą ir visi 

gauna progą pasimėgauti 

žaisdami su kamuoliu.  

Vaikai įgyja žaidimo patirties, 

skatinama draugystė ir 

sportinis bendradarbiavimas. 

Trijų savaičių 

iššūkis „Sveikuolio 

I ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

Bendradarbiaujant su Vilniaus 

miesto visuomenės sveikatos 
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iššūkis“.  mokytojos Irena 

Ugrevič ir Alina 

Kozlovskaja 

biuriu, priimtas „Kačiukų“ 

grupės trijų savaičių iššūkis.  

-Netradiciškai, 

dalyvaujant 

specialistams, 

paminėti šventes, 

organizuoti 

socialines akcijas  

Lietuvos 

Nepriklausomybės 

atkūrimo dienai 

skirtas renginys 

„Ką aš žinau apie 

Lietuvą“. 

I ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai  

Socialinis 

pedagogas Julia 

Čirica, meninio 

ugdymo 

mokytoja 

Emilija Jasinska 

Socialinis pedagogas 

„Kačiukų“ grupės vaikus 

pakviečia į renginį, kurio metu 

vaikai praplečia pažintinę ir 

komunikavimo kompetencijas.  

Parengtas stendas „Kuriu 

Lietuvai“ (Socialinė pedagogė 

kartu su vaikais) 

Socialinė akcija 

„Jūs ne vieni“ 

I ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai 

Socialinis 

pedagogas  

Akcija dėl vienišų žmonių, 

kad, pamatę trispalves širdeles 

languose, jie suprastų, kad jie 

ne vieni.  

-Prisijungti prie 

„Vaikų linijos“ 

inicijuojamo 

„Sąmoningumo 

didinimo 

mėnesio „Be 

patyčių 2021“  

  

Dalyvavimas 

socialinėje akcijoje 

„Pagarbių santykių 

pica, kuria malonu 

dalintis“  

I ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai.  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojos Irena 

Ugrevič ir Alina 

Kozlovskaja, 

socialinis 

pedagogas.  

Puoselėjami pagarbūs 

tarpusavio santykiai ugdymo 

įstaigoje tarp vaikų, tarp vaikų 

ir suaugusiųjų bei tarp 

suaugusiųjų. Socialinė akcija, 

kurioje dalyvauja „Kačiukų“, 

„Pelėdžiukų“, „Lašiukų“ 

grupės.  
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Dalyvavimas 

edukacinėje 

akcijoje 

„Skaitykime, 

kalbėkime, 

draugaukime“  

I ketvirtis  Intelektiniai 

ištekliai.  

Ikimokyklinio 

ugdymo 

mokytojos 

Regina Poleiko, 

Stasia Gaverska 

socialinis 

pedagogas.  

Aptarta pasaka „Bjaurusis 

ančiukas“, sukurtas vaikų 

darbų stendas.  

 

- nuolat atnaujinti 

internetinio 

puslapio aktualią 

informaciją  

 

 

 Internetinės 

svetainės  

papildymas 

nuotraukomis, 

vykstančiomis 

veiklomis.  

Visus metus Intelektiniai 

ištekliai 

Direktorės 

pavaduotoja 

ugdymui Agnė 

Ščebedienė 

 

Apie įstaigoje  vykdomą 

veiklą, priėmimo tvarką ir kita 

gali pasiskaityti kiekvienas, 

kuris domisi įstaiga, internete, 

puslapyje: 

raktelis.darzelis@gmail.com 

Ruošiama nauja rubrika: 

Specialistai pataria.  

-Įrengti naujas 

edukacines 

erdves. 

Interaktyvios 

lentos įsigijimas. 

III ketvirtis Mokinio 

krepšelio lėšos  

3 000 Eur 

Direktorė  Naujai įkurta ikimokyklinio 

ugdymo grupė, įrengiant 

interaktyvią lentą vaikų 

kūrybiniam pažintiniam 

darbui. 

Sensorinio 

kambario 

papildymas 

gyvuoju kampeliu. 

I ketvirtis Labdaros 

paramos lėšos 

1 500 Eur 

Direktorė  Įsigytas akvariumas, žuvytės. 

Socialinis pedagogas, 

mokytojai su vaikais grožisi įs 

gyvu pasauliu, harmoningai 

subalansuotu gamtos 

dalelių:žuvelėmis, augalais, 

įvairių formų akmenukais..  

mailto:raktelis.darzelis@gmail.com
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