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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

2020 metais sėkmingai įgyvendinti 2019-2023 metų strateginio plano numatyti tikslai 

ir uždaviniai 2020 metams.  

Įgyvendinant strateginio plano I programą- Vaikų, turinčių SUP ugdymas,  2019 

metais įkurtas sensorinis kambarys vaikams, turintiems SUP, pildomas naujomis ugdymo (si) 

priemonėmis. Socialinis pedagogas, mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 

padėjėjas su spec.poreikių vaikais, daug laiko praleidžia su vaikais, juos stebėdamas su tikslu  - 

pamatyti, kuo vaikai gyvena, kas jiems įdomu, kokiomis priemonėmis dažniausiai  žaidžia, ko 

trūksta, ko reiktų atsisakyti.   

Teikiama pagalba mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais. 

Aptariama metodiniuose pasitarimuose vaikų pažanga, siūloma pagalba vaikams bei tėvams. 

Dalyvauta neįgalių vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodoje „Svajonių koliažai“ (ugdytinė 

M.B.6 m.).   

Sukauptą patirtį darbo su specialiųjų poreikių vaikais, pristatėme ŠMM specialistams. 

Įgyvendinant II programą, prižiūrimas ir rūpinamasi ekologiniu daržu: pasodintos 

daržovės, prieskoniniai augalai, kurie vėliau atkeliauja ant vaikų vaišių stalo.  

Taip pat pasirūpinta ir žaliųjų mobiliųjų zonų įrengimu – vaikų estetikos ir grožio 

pajautimui.  

Įrengta nauja edukacinė erdvė lauke meniniam vaikų ugdymui.  

Įgyvendinant III strateginio plano programą, buvo keliama darbuotojų kvalifikacija 

kompiuterinio raštingumo srityje. 5 mokytojai išklausė progrmą „Skaitmeninis raštingumas“.  

 15 mokytojų dalyvavo specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos 

kursuose.  

5 mokytojai išklausė seminarą „Kaip dirbti su specialiųjų poreikių vaikais bendrojo 

ugdymo grupėse“.  

Dvi mokytojų padėjėjos dalyvavo nuotoliniuose mokymuose padėjėjams 



„Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų padėjajms: socialinės ir didaktinės kompetencijos“.     

Organizuotas seminaras įstaigoje: „Kaip tinkamai prižiūrėti pagrindinį darbo įrankį- 

save patį“.  
Visi mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjai  išklausė 

seminarą „Padėjėjų vaidmuo integruojant ypatingus vaikus į grupę. 
Vykdant 2020 metų Veiklos planą, įgyvendinti du tarptautiniai projektai, turintys 

išliekamąją vertę „Stebuklinga pasakų galia“, „Ežiuko kelionė po Lietuvą“.  

Surengtos neeilinės edukacinės išvykos vaikams pagal 2020 metų Veiklos planą- 

ugdymas be sienų- į radijo stotį „Znad Wilii“, edukacija „Skrydis oro balionu“. Edukacija vyko ir 

Lenkijos Respublikos ambasadoje Lietuvoje. Ugdytiniai dalyvavo ir LRT rengtame konkurse 

„Piešiu pasaką“.  

Stiprinant vaikų sveikatą, dalyvavome ilgalaikiame respublikiniame projekte 

„Sveikatiada“ bei respublikinėje sporto pramogoje „Nykštukų bėgimas. “.  

Gerinant ugdymo kokybę, dalinantis sukaupta patirtimi, 2 mokytojai dalyvavo 

metodinėje praktinėje konferencijoje „Ugdymo priemonių įvairovė ir nauda“. 

Sėkmingai priėmėme naujus iššūkius- ugdymas darželyje perkeltas į nuotolinį 

ugdymą. Vyko glaudus bendradarbiavimas tiek tarp įstaigos pedagogų, tiek ir su tėvais. Dauguma 

tėvų noriai įsitraukė į nuotolinį ugdymą, kartu su pedagogais įgyvendino siūlomas veiklas, idėjas. 

Mokytojai stengėsi, kad ugdymas būtų ne tik kokybiškas, bet ir prieinamas, patrauklus tėvams. 

Mokytojai ir pedagoginiai darbuotojai dalinosi patirtimi tarpusavyje, dalyvavo virtualiuose 

seminaruose.  

Pagal II strateginio plano programą, nuotolinio ugdymo metu, kuris prasidėjo 2020 

metų kovo 13 dieną, ypatingą dėmesį skyrėme mokytojų savišvietai. Mokytojai turėjo puikią 

galimybę tobulintis, būdami namuose, pasirinkdami rūpimas sritis, temas, praplėsti savo profesines 

kompetencijas.  

Vykdant 2020 metų Veiklos planą, siekiant partneriškų santykių su šeima, sėkmingai 

įgyvendinti du įstaigos projektai: „Nykštukas. Nykštuko batukas“ ir „Balta pasaka“. Tėvai 

dalyvavo rengiamose parodose „Ežiukas rudenį“, „Gražiausias gimtinės paukštis“, „Užgavėnių 

kaukės“, teikė pagalbą organizuojant išvykas, ekskursijas už darželio ribų.  

Turtinamos edukacinės aplinkos: jungtinėje ikimokyklinėje grupėje įrengta 

interaktyvi lenta.  Mokytojai kuria įdomias užduotis, linksmus žaidimus, vaikai kuria patys bei 

dalyvauja paruoštuose užsiėmimuose.  

 

 

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. Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

individualios 

pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo tvarkos 

numatymas.  

 

1.1.1. Parengti 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

individualios 

pažangos 

stebėjimo, 

fiksavimo ir 

pagalbos vaikui 

teikimo tvarkos 

aprašą.  

1.1.1.  Parengtas darbo 

grupės priešmokyklinio 

amžiaus vaikų individualios 

pažangos stebėjimo, 

fiksavimo ir pagalbos vaikui 

teikimo tvarkos aprašas. 

  

 

 

 

1.1.1.  

Direktoriaus 
2020-09-14 

įsakymu Nr. V-83  

sudaryta darbo 

grupė parengė 

„Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

individualios 

pažangos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Supažindinti 

mokytojus, 

dirbančius pagal 

priešmokyklinę 

ugdymo programą, 

su vaikų 

individualios 

pažangos stebėjimo 

ir fiksavimo aprašo 

paskirtimi bei 

stebėjimo ir 

fiksavimo tikslu, 

uždaviniais.  

 

 

1.1.3. Parengti 

pagalbos vaikui 

teikimo modelį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Mokytojai, dirbantys  

pagal priešmokyklinę 

ugdymo programą, išsamiai 

supažindinti su vaikų 

individualios pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

aprašo paskirtimi bei 

stebėjimo ir fiksavimo 

tikslu, uždaviniais.  

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Parengtas pagalbos 

vaikui teikimo modelis.  

 

stebėjimo, 

fiksavimo ir 

pagalbos vaikui 

teikimo tvarkos 

aprašą. 

Patvirtintas 

direktoriaus 2020-

12-28 įsakymu  

Nr. V- 114.  

 

1.1.2.  

Priešmokyklinėje 

ir jungtinėje 

grupėje dirbantys 

mokytojai (3) 

susipažinę su 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

individualios 

pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo aprašu, 

žino, kokia aprašo 

paskirtis.  

 

1.1.3.  

Direkoriaus 2020-

09-28 įsakymu Nr. 

V-95  sudaryta 

darbo grupė 

parengė 

„Pagalbos vaikui 

teikimo modelį“, 

kuris patvirtintas 

direktoriaus 2021-

01-07 įsakymu 

Nr. V- 11 

1.2. Kurti saugią ir 

emociškai sveiką 

aplinką 

bendruomenei.  

1.2.1. Įvertinti 

įstaigos 

mikroklimatą, 

pasitelkiant 

specialistus.  

 

 

 

1.2.2. Aptarti 

bendruomenėje 

gautus anoniminius 

rezultatus:  

stipriąsias bei 

1.2.1. Specialistai įvertina 

įstaigos mikroklimatą. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Gautų rezultatų 

pristatymas bei aptarimas, 

ką ir kokiais būdais 

galėtume keisti, siekiant 

aukštos darbo kultūros ir 

1.2.1. Psichologai 

parengė anketas 

bendruomenei dėl 

įstaigos 

mikroklimato.  

Bendruomenė   

 

 

Gauti rezultatai 

apdoroti ir 

pristatyti 

bendruomenei 

internetiniame 



silpnąsias 

bendruomenės 

puses.  

 

2.2.3. Organizuoti 

bendruomenei 

psichologinius 

seminarus apie gerą 

savijautą, gerus 

santykius tarp 

bendradarbių.  

pagarbos visiems. 

 

 

 

2.2.3. Organizuoti keli (2)  

seminarai bendruomenės 

nariams, siekiant pagarbių 

santykių, teigiamo 

mikroklimato.  

įstaigos puslapyje 
www.raktelis.darzelis/lt 

 

 

2.2.3.  

Įvykę seminarai 

įstaigoje: 1. „Kaip 

tinkamai 

prižiūrėti 

pagrindinį darbo 

įrankį- save patį“. 

2.Visi mokytojai 

dalyvavo 

seminare 

„Pozityvių 

santykių 

formavimas 

kolektyve“. 

3.Dalyvauta 

projekto „Saugios 

aplinkos 

mokykloje 

kūrimas“ 

seminare 

„Konfliktų 

valdymas ir 

prevencija.  

 

1.3. Sudaryti saugias 

sąlygas kartu ugdytis 

visiems vaikams 

grupėje: sveikiems ir 

turintiems SUP. 

 

1.3.1. Grupes, 

kuriose yra ugdomi 

vaikai, turintys 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių, 

aprūpinti 

reikiamomis 

priemonėmis 

nusiraminimui, 

jausmams reikšti, 

pabūti vienam ir kt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Grupės papildytos 

specialiomis priemonėmis, 

skirtomis vaikams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių (pagal 

mokytojų pateiktus sąrašus).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. 

„Pelėdžiukų“ ir 

„Lašiukų“ grupė, 

kurioje ugdomi 

vaikai, turintys 

specialiųjų 

(vidutinių ir 

didelių) poreikių 

aprūpintos 

specialiomis 

kokybiškomis 

ugdymo 

priemonėmis: 

komplektu 

gyvūnų 

figūrėlėmis, 4 

magnetiniais 

žaidimais, 3 

jutiminiais 

sensoriniais stalo 

žaidimais, 2 

konkstuktoriais, 6 

robotais. 

http://www.raktelis.darzelis/lt


 

 

 

 

 

 

1.3.2. Organizuoti  

pokalbius su 

vaikais apie kitokio 

vaiko priėmimą į 

draugų ratą, 

pagalbą draugui, 

gebėjimą spręsti 

kilusias problemas.  

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Inicijuoti veiklų, 

skirtų kitokio vaiko 

priėmimui įtraukimą, į 

ugdomąjį metinį planą. 

Mokytojai organizuoja 

rytines veiklas, tikslingai 

pasirengtomis temomis, 

kitokio vaiko priėmimui.  

Knygelėmis 

(enciklopedijos 

apie dinozaurus- 

šie vaikai  labai 

jais domisi)  

 

„Pelėdžiukų“ ir 

„Lašiukų“ 

grupėse vyksta 

tarptautinė „Zipio 

draugų“ 

programa, kuri 

padeda vaikams 

suprasti ir priimti 

skirtingumus. 

„Pelėdžiukų“ 

grupėje ryto rato 

metu sukurtos 

kartu su vaikais 

taisyklės, kurios 

numato ir 

pasekmes 

netinkamo 

elgesio). 

„Lašiukų“ grupėje 

nagrinėtos temos: 

„Pažinkime savo 

draugus“, „Kuo 

domiesi tu, kas 

įdomu man“, 

„Pažink ir 

įvardink savo 

emocijas“ 

1.4. Įrengti 

funkcionalias lauko 

sporto  erdves vaikų 

judriai veiklai.  

1.4.1. Įrengti sporto  

aikštelę.  

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Organizuoti 

judrią veiklą, 

„futboliuką“, 

rungtynes, įvairius 

komandinius 

žaidimus.  

 

 

 

1.4.1. Pasirinkta ir įrengta 

sporto aikštelė. 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Įrengtoje aikštelėje 

organizuojama įvairi 

sportinė veikla.  

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Įrengta 

nauja sporto 

aikštelė, kurioje 

įrengti varteliai 

sportiniam 

žaidimui - 

futbolui 

 

1.4.2. Sporto 

aikštelėje vaikai 

žaidžia 

futboliuką, 

organizuojamos 

rungtynės, 

estafetės kūno 

kultūros 

valandėlių metu 



 

 

 

1.4.3. Papildyti 

lauko sporto erdves 

judėjimą 

skatinančiais 

įrenginiais.  

 

 

 

1.4.3.1.Lauko sporto erdvės 

papildytos laipynėmis, 

buomu, tiltukais, kliūčių 

ruožu. 

 

 

1.4.3.2. Įrengtas takelis 

važinėtis paspirtukais. 

lauke. 

 

 

1.4.3. Įsigytos 

laipynės, buomas, 

tiltukai, 

pralindimo 

vamzdis.  

 

1.4.3.2. Įsigyti 

paspirtukai 

važinėtis įrengtu 

takeliu.  

 
   

 

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. Nuo ugdymo(si) darželyje sėkmingai pereita prie 

nuotolinio ugdymo(si) namuose.  
Iššūkis, kurį priėmėme, apsvarstę visas 

savo galimybes. Parengta nuotolinio 

ugdymosi tvarka; atsiskaitymo už 

nuotolinį darbą tvarka ir terminai. Vyko 

glaudus bendradarbiavimas tarp įstaigos 

pedagogų, administracijos, tėvų- vaikų. 

Teikiama pagalba, konsultacijos, 

dalinimasis patirtimi padėjo vaikams 

sėkmingai užbaigti mokslo metus.  

Nuotolinio darbo metu pedagogai kėlė 

kvalifikaciją (1 pedagogas: 1- 4 

virtualūs seminarai, kursai). Įgijome 

naujų kompetencijų: dirbti iš namų; 

susisteminti ir atrinkti aktualią, 

patrauklią medžiagą vaikams;  

tobulinome kompiuterinio raštingumo, 

partnerystės, komandinio darbo 

kompetencijas. Dalyvavome 

virtualiuose konkursuose „Velykinis 

margutis“, „Mano šilčiausias 

megztinis“; miesto projekte „Aš ir mano 



emocijos“. 

Parengti grupių projektai: „Aš ir 

pasaulis“, „Velykinė puokštė“.  
3.2. Įrengta edukacinė kūrybinė erdvė lauke su 

muzikiniais lauko instrumentais. 
Visi vaikai gali kurti, groti, klausytis, 

grojant (skambant)  muzikiniais 

instrumentais. Muzika skatina vaikų 

kūrybiškumą, skatina pajausti grožį, 

išgirsti ir įsiklausyti į ramų skambesį, 

išgaunamą muzikos instrumentais. 
3.3. Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo 

kompetencijos ugdymui papildytos/ įrengtos erdvės 

darželio kieme ir grupėje. 

Priešmokyklinukams darželio kieme, 

aikštelė papildyta rašymo lenta, 

kreidelėmis, vaikai turi galimybę rašyti, 

piešti  ne tik grupėje, išnaudojant ir 

buvimą lauke, žaidimų metu. 

Jungtinėje rusų grupėje, kurioje ugdomi 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, 

įrengta interaktyvi lenta: vaikai 

susipažįsta virtualiai su supančiu 

pasauliu, patys išbando, atranda ir 

patiria sėkmę. 

 
3.4. Vaikų relaksacijai, poilsiui, atsipalaidavimui įrengta 

poilsio zona. 
Vaikai turi galimybę pasidžiaugti ir 

pasirūpinti akvariumo žuvytėmis, 

atsipalaiduoti, nusiraminti.  

 

 


