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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Vandenis“ strateginio plano 2018-2022 m. tikslai 

            Siekti kokybiško ir efektyvaus  ugdymo, remiantis tautos vertybėmis, garantuoti ugdymo 

programų, formų ir  metodų,  papildomų švietimo paslaugų įvairovę. 

            Ugdymo bazės atnaujinimas. 

Siekiant  pasiekti šiuos tikslus buvo numatyti keli veiklos prioritetai ir uždaviniai, kuriuos profesionaliai 

įgyvendinome. 

1. Ugdymo procese taikyti inovatyvius, šiuolaikiškus, į vaiką orientuotus ugdymo metodus ir 

būdus. 

Siekiant vaikų ugdymosi pažangos, taikomas individualizuotas ugdymas, ugdymo procesas praturtintas 

ikimokyklinio amžiaus vaikams įdomia ir aktualia veikla. 

Norint užtikrinti aukštą paslaugų kokybę ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į pedagogų kvalifikacijos 

tobulinimą, daug dėmesio skiriama asmeniniai pedagogų ir ugdytinių motyvacijai, kuri leistų kokybiškai 

vykdyti ugdymo procesą.  Apie  90  % pedagogų dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo  renginiuose. Ypač 

palankus metas buvo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui nuotoliniu būdu, karantino, ar grupės izoliacijos 

laikotarpiu. Planuose buvo numatyta organizuoti kvalifikacijos kėlimo seminarus pedagogams įstaigoje, 

tačiau COVID-19 pandemija sugriovė šiuos planus.  

Įstaigoje karantino laikotarpiu vykdomas nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. Toliau taikomas mišrus ugdymas vaikams, kurie lanko darželį - ugdymas organizuojamas įprastu  

kontaktiniu būdu, o namie esantiems-vykdomas nuotolinis ugdymas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio    

ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai (logopedai, psichologas, socialinis pedagogas),          

meninio ugdymo pedagogai, kūno kultūros specialistai ir ugdytinių tėvai bendru sutarimu naudoja          

nuotolinio   ugdymosi aplinkas: uždaras Facebook grupes, socialinio tinklo ,, messenger“ uždaras grupes, 

„viber“, „zoom“ programas,  grupių elektroninį paštą, „sms“ žinutes. Esant poreikiui naudojamos ir kitos 

ryšio priemonės, kurios užtikrina  teikiamos informacijos,  skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą. 



 Laikantis visų saugumo reikalavimų įstaigoje (arba nuotoliniu  būdu) buvo organizuojamos visos  

kalendorinės, įstaigos tradicinės šventės.  Įstaigos  pedagogai su ugdytiniais nuotoliniu būdu dalyvauja 

miesto ir respublikos įtaigų organizuojamuose konkursuose, parodose.  

Visoje įstaigoje prieinamas internetinis ryšys. Šiuolaikinės informacinės technologijos naudojamos ug-

dymo proceso įvairovei ir kokybės gerinimui. Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai , meninio 

 ugdymo pedagogai, kūno kultūros specialistai, baseino instruktorė ir administracija buvo aprūpinti  

nešiojamais kompiuteriais, kurie COVID-19 karantino metu dirbant iš namų ir  vykdant nuotolinį ugdymą 

su vaikais ir šeimomis  padėjo  realizuoti ugdymo  programą . Įstaigos bendruomenei padėjo operatyviai 

priimti sprendimus ir juos vykdyti.  Pedagogams sudarytos sąlygos individualiai konsultuotis, tobulinti 

praktinius įgūdžius informacinių technologijų srityje, siekiant kokybiškai organizuoti nuotolinį ugdymą.  

 

2. Tobulinti edukacines aplinkas ir kurti naujas.  

Ugdymo procesas maksimaliai perkeltas į lauko edves. Sudarytos saugesnės sąlygos judriai veiklai,  

padaugėjo edukacinių erdvių lauke. Atnaujintos ir naujai  įrengtos erdvės  90  %  pagerino ugdymosi ir 

žaidimų sąlygas, sudarė sąlygas  ugdytiniams jaustis saugiau, aktyviau stiprinti sveikatą, fizines ir psichi-

nes kūno galias. 

Atsižvelgiant į tai, kad vaikų fizinis aktyvumas yra nepakankamas, įstaigos lauko edukacinėse erdvėse 

pastatyti nauji keturi daugiafunkciniai įrenginiai, teminė čiuožykla. Ankstyvojo amžiaus grupių aikštelės 

papildytos naujomis edukacinėmis lauko priemonėmis ir žaidimų kompleksais. Sudaryta galimybė įdo-

miai organizuoti veiklas, išplėtotos gamtos pažinimo, tyrinėjimų, aktyvios sportinės ir kt. veiklos. 

Grupėse ugdymo procese naudojamos šiuolaikinės informacinės technologijos: šviesos stalai, išmanieji 

žaislai, kurie skatina vaikų komunikavimą, nuotolinio mokymosi svetainėse esantys skaitmeniniai  

žaidimai. Salėje įrengtos interaktyvios grindys, kurios lavina vaikų loginį mąstymą, vaizduotę, kūrybiš-

kumą. 

Priestato koridoriuose ant sienų sukurti modernūs meniniai darbai, kurie ne tik apjungia visas grupes, bet 

skatina vaikų pažinimo džiaugsmą, moko vaikus pasirinkti patinkančią veiklą, ugdo emocinį intelektą.  

Baseine įsigyta daug kokybiškų, spalvingų priemonių skirtų vaikui mokyti plaukti, taisyklingos kūno       

laikysenos formavimui.  

Gautas finansavimas ir atliktas remontas keturiose grupėse (pilnai suremontuoti tualetai, prausyklos, gru-

pių virtuvėlės). Vaikams užtikrinta saugi ir higienos reikalavimus atitinkanti aplinka.   

 

 

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. Siekiant tobulinti ugdymosi 

procesą, kurti emociškai sveiką 

ir saugią  ugdymuisi palankią 

aplinką, palaikyti teigiamą 

bendruomenės mikroklimatą 

valdyti ir spręsti konfliktines 

situacijas. 

 

Veikla įstaigoje 

grindžiama 

komandiniu darbu. 

Aukšta sprendimų ir 

susitarimų 

priėmimo kultūra 

komunikuojant su 

tėvais. 

Bendruomenė taps 

atviresnė pokyčiams ir 

inovacijoms.  

Apie 30 % lopšelyje-

darželyje vykstančių 

mokymų ar seminarų 

organizuoti apie 

konfliktinių situacijų 

sprendimo būdus, 

emociškai saugios 

aplinkos kūrimą 

Vaiko gerovės  

komisijos sudėtis 

papildyta pagalbos 

vaikui ir šeimai 

specialistais. Siekiant 

išmokyti ugdytinius 

spręsti sudėtingas 

konfliktines situacijas  

apie 70 % pedagogų 

dalyvavo seminaruose 

,,Apie vaikų pyktį“. 

 

100 % įstaigos 

pedagogų nuotoliniu 

būdu išklausė 

seminarą ,,Efektyvūs 

santykiai pedagogų 

kolektyve ir asmeninė 

motyvacija geram  

darbo rezultatui“.  

 

Atlikta ugdytinių tėvų 

anketinė apklausa apie 

mikroklimatą grupėje. 

90 % respondentų 

nurodė, kad jų vaikai 

jaučiasi saugiai, 99 % 

įvardijo, kad vaikų 

santykiai su auklėtoja 

labai geri.  

1.2. Plėtoti informacinių 

komunikacinių technologijų 

prieinamumą ir panaudojimo 

galimybes ugdymo procese. 

Ugdymo procesui 

gerinti įsigyti 

interaktyvių 

priemonių: 

Tyrinėjimo, 

edukacinių, 

pasaulio pažinimo ir  

kt. Šviesolaidinio 

Pedagogai dalyvauja 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaruose: specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymas 

ikimokyklinėje įstaigoje-

10 pedagogų, muzikinio 

ugdymo žaidimai 

ikimokyklinukams-5 

 Numatytus renginius 

pakoregavo 

pandemija. Siekiant 

gerinti vaikų 

ugdymosi kokybę 

pedagogai tobulino 

kvalifikaciją  darbo 

virtualioje mokymosi 



interneto viešojo 

pirkimo 

organizavimas 

pedagogai, netradiciniai 

kūno kultūros vedimo 

būdai-6 pedagogai, 

informacinių 

komunikacinių 

technologijų taikymas 

darželyje-17 pedagogų, 

gerosios darbo patirties 

sklaida darželio, miesto 

renginiuose 

 

aplinkoje ir profesinio 

tobulėjimo 

kompetencijas 

nuotoliniuose 

seminaruose: 20 

pedagogų dalyvavo 

mokymuose 

,,Nuotolinis mokymas. 

Kaip išgyventi 

tėvams?“, 

,,Kūrybiškas 

metodinių priemonių 

pritaikymas 

ikimokyklinėje 

veikloje“. Įvedus 

karantiną ir 

bendraujant su tėvais 

nuotoliniu būdu, tapo 

aktualu mokėti naudoti 

informacines 

technologijas.  

Siekiant gerinti vaikų 

ugdymo(si) kokybę 18 

pedagogų dalyvavo 

mokymuose 

,,Interaktyvių 

užduočių kūrimas 

internete“, ,,Nuotolinis 

mokymasis. Kaip 

pasirengti ir kokias 

priemones pasitelkti į 

pagalbą?“ 

Švietimo pagalbos 

specialistai        

(logopedės, socialinis 

pedagogas, 

psichologė) dalyvavo 

virtualioje 

konsultacijoje 

,,Pasirengimas 

nuotoliniam 

mokymui“ švietimo 

pagalbos 

specialistams. 



Įstaigos informacinių 

technologijų 

specialistas, pagal 

numatytą planą ir 

pagal poreikį 

konsultavo pedagogus  

kaip efektyviau 

naudotis grupės 

Facebook, messenger, 

viber, zoom 

programomis. 

Sukurta  uždara 

facebook  Vandenio 

pedagogų grupė, kur 

įstaigos 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

švietimo pagalbos 

specialistai, meninio 

ugdymo pedagogai, 

kūno kultūros 

specialistai dalijasi 

gerąja darbo patirtimi. 

1.3. Tikslingai ir kryptingai 

įgyvendinti lopšelio-darželio 

,,Vandenis“ parengtą 

ikimokyklinio ugdymo 

programą.  

Atnaujinti vaiko 

pasiekimų 

vertinimo sistemą, 

laiku numatyti 

priemones pagalbai 

suteikti, 

individualiai 

pažangai gerinti. 

Atnaujinta vertinimo 

sistema, atlikta analizė. 

Apie 20 % kvalifikacijos 

tobulinimo renginių bus 

skirta individualios 

pažangos fiksavimo, 

grįžtamojo ryšio 

gerinimui. Vaikų 

vertinimas atliekamas du 

kartus per metus 

individualiai bendraujant 

su tėvais kontaktiniu arba 

elektroniniu paštu.  

 

Siekiant pagerinti 

vaikų pasiekimus 

visose grupėse 

savaitės veiklų 

planavimas vykdomas 

atsižvelgiant į savaitės 

refleksiją, pasiekimus. 

Ugdytinių pasiekimai 

vertinami du kartus per 

mokslo metus, 

vadovaujantis vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos 

aprašu.   Ugdymo 

turinio planavimas 

nukreiptas į 

individualius vaikų 

gebėjimus.  

Vaikų pasiekimai 

pateikiami 



individualiai 

nuotoliniu būdu, IT 

pagalba. 

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos suvestinių 

analizė rodo, kad 

pažangą padarė 90 %  

ugdytinių.  

Užtikrinant kokybišką 

ugdomąją veiklą buvo 

vykdomi pedagoginio 

darbo stebėjimai 

(ugdymo proceso 

organizavimas lauke, 

ugdomosios veiklos 

planavimas, 

individualių užduočių 

vaikams  rengimas, 

ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimas) 

Siekiant sudominti 

vaikus mokytis ir 

tyrinėti, buvo 

organizuojami  

edukaciniai 

užsiėmimai lauko 

erdvėse. Apie 60 % 

kūno kultūros 

užsiėmimų buvo  

organizuojama lauke.  

1.4. Priestato koridoriuose ant 

sienų sukurti išskirtines 

vizualizacijas, apjungiančias 

visų grupių pavadinimus,  įrengti 

judėjimo zonas. 

Moderni  ir 

atnaujinta 

edukacinė aplinka 

skatins vaikų 

kūrybiškumą. 

Pirmo ir antro 

aukšto koridoriuose 

sienos dekoruotos 

piešiniais, kurie 

apjungia grupių 

pavadinimus.  

Sukurtos palankios 

sąlygos vaikų sveikos 

gyvensenos įgūdžių 

ugdymui, fizinio 

aktyvumo skatinimui. 

Judėjimo zonos 

papildytos nauju 

inventoriumi ir  

žaidimais.  

Ugdymosi aplinka 

tapo patrauklesnė, 

efektyvesnė. Priestato 

koridoriuose ant sienų 

sukurti modernūs 

meniniai darbai, kurie 

ne tik apjungia visas 

grupes, bet ir leidžia 

vaikams jaustis laisvai 

ir nevaržomai.  

Meniniai darbai atlikti 

taip, kad ugdymo 

turinys tampa 

įvairesnis, leidžia 



vaikams ugdyti visas 

kompetencijas: 

mokytis skaičiuoti, 

lavina vaizduotę, ugdo 

meninius gebėjimus.  

1.5.    

 

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.Parengta nuotolinio ugdymo tvarka ir įgyvendinamas nuotolinis  

mokymas.  
Buvo papildyta ir praplėsta 

ikimokyklinio ugdymo programa, 

pedagogai taikė naujus ugdymo,  

bendradarbiavimo su tėvais metodus. 

Organizuojamas nuotolinis ugdymas 

visose amžiaus grupėse. 

Įdiegtos zoom programos visuose 

kompiuteriuose.  
3.2.Įstaigos darbas buvo planuojamas ir organizuojamas karantino 

sąlygomis. 
Naujai patvirtinta nuotolinio darbo 

tvarka, srautų valdymas, nuotolinių 

pasitarimų organizavimas padėjo 

darbuotojams įgyti naujų žinių ir 

įgūdžių.  

Įsigytos apsaugai ir dezinfekcijai skirtos 

priemonės, atitinkamai paruošta aplinka.  

Įstaigos svetainėje talpinama naujausia 

informacija apie COVID-19. 

 
3.3.Atnaujinti ir sumontuoti nauji lauko led apšvietimai.  Užtikrinamas saugumas lauke, vykdant 

vaikų pasitikimą ir išlydėjimą kol tėvai 

neįleidžiami į patalpas. 
3.4.  
3.5.  

 

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 

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. 

7.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


