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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginiame  2017-2019 metų plane buvo numatytas prioritetas ,, Ugdymo kokybės tobulinimas‘‘.   

2019 metų veiklos planas parengtas vadovaujantis strateginiu planu ir  numatyti  tikslai ir uždaviniai planui įgyvendinti.  

2019 metų veikos plano tikslai ir uždaviniai: 

1.Tikslas. Siekti kokybiško ugdymo. 

Uždaviniai: 

1.1.Užtikrinti sąlygas ugdymo (si) turinio įgyvendinimui.  

1.2. Kurti edukacinę aplinką, skatinančią vaikų kūrybines iniciatyvas, saviraišką. 

Ugdymo įstaigos pedagogai vaikų pasiekimus įvertino pagal atnaujintas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo formas, siekdami užtikrinti kiekvieno vaiko 

pažangą. Ugdytinių pasiekimų vertinimas vykdytas  pagal amžiaus tarpsnius 2 kartus metuose.  

Ugdymo turinio programa orientuota į visuminį vaiko ugdymą.  

Tikslai ir turinys atitinka vaikų amžių, poreikius, galimybes ir interesus.  

Ugdymo turinio planavimas  nuoseklus, atspindi programos turinį, aiškiai orientuotas į rezultatą. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai  įtraukti į ugdymo procesą. 

Atnaujintos ugdymosi aplinkos, įsigyta naujų baldų , žaislų, lauko žaidimų įrengimų.  



Dalyvauta 5 (penkiuose)  kvalifikacijos tobulinimo seminaruose:,, Metinių  tikslų bei užduočių pedagogams metiniam pokalbiui nustatymas ikimokyklinėje ir 

priešmokyklinėje įstaigoje‘‘; ,,Taikomieji ir moksliniai tyrimai mokyklose: mokyklos turimi duomenys ir veiklos kokybės gerinimo perspektyvos“; ,, Mokyklų 

vadovo inovacinės veiklos turinys‘‘; ,, Palankaus mikroklimato kūrimas‘‘ ;  ,, Supaprastintų viešųjų  pirkimų vykdymo naujovės 2019 m‘‘ 

2.Tikslas. Siekti kokybiškų bendruomenės santykių. 

Uždaviniai: 

2.1.Skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdant bendruomenės narių, fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną. 

2.2. Formuoti  kryptingą Lopšelio-darželio įvaizdžio viešinimą. 

Įstaigos bendruomenė aktyvi.  

Šeimos nariai, darbuotojai  įtraukti į  vaikų ugdymo procesą, estetiškos aplinkos kūrimą. Formuotos teigiamos vertybės, pagerėjo bendravimo kultūra. 

Pagerėjo informavimo kokybė, nes sukurta Lopšelio –darželio Facebook paskyra, sukurtos grupių individualios Facebook paskyros, tėvai informuojami el. paštais.  

 

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. Tobulinti bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetenciją. 

1.1. Lopšelis –darželis 

aktyviai dalyvauja sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklo 

veikloje 

1.1.1. Dalyvauta sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklo veikloje( 60 

šešiasdešimt) bendruomenės narių. 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Parengta 2019 metų Sveikatos stiprinimo 

programa, kuri įtraukta į visuminį vaiko ugdymą.  

1.1.1.2.Už dalyvavimą Kauno rajono sveikatą 

stiprinančių mokyklų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo veiklų konkurse – idėjų 

mugėje ,, Patrauklus fizinis aktyvumas 

netradicinėse aplinkose‘‘ ir filmuko ,, Sportas –

tai jėga, būsim stiprūs visada‘‘ sukūrimą gauta 

Kauno rajono švietimo centro padėka. 

 



1.1.2.Rengtos įvairios sportinės 

pramogos, skatinančios fizinį vaikų 

aktyvumą.  

 

 

1.1.3.Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su  sporto mokykla  

,, Tornado‘‘dėl 2013-2014 metų  vaikų 

sveikatos kompetencijos ugdymo.  

 

 

1.1.4.Sveikos mitybos organizavimas 

ir bendruomenės švietimas 

sveikatinimo klausimais.  

1.1.2.1.Sportinės pramogos:  

- „Linksmo sniego diena“; 

- Sveikatos diena ,,Daug sportuosiu – būsiu sveikas‘‘ 

 

1.1.3.1.Pasirašyta bendradarbiavimo  sutartis 

2019-10-01-2020-05-31 laikotarpiu su ,, Tornado 

krepšinio mokykla‘‘. Vyksta fizinio ugdymo 

valandėlės 2 kartus savaitėje. Paslauga teikiama 

be materialinio atlygio. 

 

1.1.4.1 Parengti ir patvirtinti  Kauno VMVT 15 - 

kos dienų perspektyviniai valgiaraščiai, pagal 

kuriuos maitinimai Lopšelio –darželio 

ugdytiniai.   

1.1.4.2.2019- vasario mėn. vykdyta apklausa dėl 

vaikų maitinimo.  

1.1.4.3.2019 m rugsėjo –spalio mėn. skelbta 

atvirų durų diena, siekiant išsiaiškinti vaikų 

mitybos organizavimą.  

1.1.4.3. ,, Sveikuoliškų patiekalų degustacija‘‘, 

skirta  sveikos mitybos pokyčių propagavimui.‘‘ 

1.1.4.4. Sveikuoliška savaitė PU grupėje ,, Nuo 

lysvės iki stalo‘‘ – sveikai gyvensenai aktyvinti. 

3. Įsigytas oro drėkintuvas patalpų drėkinimui.  

2.Tobulinti žmogiškųjų išteklių 

valdymą.  

2.1. Bendradarbiauta  su 

asmenimis darbo srityje ir 

socialinėje aplinkoje bei 

gebama spręsti konfliktus.  

2.1.1.Parengti 2019 metų Metodinės 

tarybos ir Mokytojų tarybos veiklos 

planai.  

 

2.1.1.1.Pravesti 6(šeši) metodinės tarybos  

posėdžiai. Dalintasi gerąja patirtimi.  

2.1.1.2. Pravesti 4 (keturi) Mokytojų tarybos 

posėdžiai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.Vykdyta prevencinė veikla, 

programos, pagal poreikį. 

Atnaujintas VGK darbo reglamentas; 

paruoštos Rekomendacijos dėl smurto 

artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų 

ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo 

smurto artimoje aplinkoje, Smurto 

prevencijos ir intervencijos vykdymo 

tvarkos aprašas. 

 

2.1.1.3.Parengti ir skaityti 4 (keturi) pranešimai 

pedagogams: ,, IKT naudojimo ikimokyklinio 

ugdymo(si) procese teoriniai pagrindai‘‘; 

,,Mokytojo profesinis tobulėjimas mokyklų 

įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis‘‘; 

,, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimai‘ mokytojoms ; „Vaikų kalbos 

raidos ypatumai ir ugdymas“. 

2.1.2.1.Tolerancijos diena ,, Atpažįstu emocijas 

ir mokausi jas išreikšti‘‘.  

2.1.2.2.Projektas ,, Spalvotas emocijų pasaulis“ 

2.1.2.3..Akcija ,, Draugystės apyrankė‘‘ 

2.1.2.4.Veiksmo savaitė ,Be patyčių -2019‘‘ 

2.1.1.5. Akcija „Nusišypsok draugui“  

2.1.2.6.Ryto valandėlės 5-6 metų vaikams 

 ,, Myliu gyvenimą“(alkoholio ir tabako 

vartojimo prevencija).  

2.1.2.7.Konsultuotasi su šiomis tarnybomis: 

 -Kauno rajono  Domeikavos seniūnijos  

socialiniu darbuotoju darbui su šeimomis;   -

Kauno rajono Pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistais dėl pagalbos šeimai;.   

-Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus 

Kauno rajone specialistais.  

2.1.2.8. Pravesta VGK 13 posėdžių.   

2.1.2.9. Ugdytinių tėvams paruošti lankstinukai  

„Vaikų adaptacija darželyje“. 

3.Kurti edukacines ir mokymosi 

aplinkas ugdytinių sveikatingumo 

gerinimui bendradarbiaujant su 

šeima.  

3.1.Sukurta saugi ugdytinio 

emocinį, socialinį, 

intelektualinį , dvasinį 

vystymąsi palanki aplinka.  

3.1.1 Vidaus ir lauko aplinkos 

renovuotos pilnai. 

 

3.1.1.1. Vidaus  aplinkos renovuotos, atnaujintos  

ugdymo įstaigos kapitalinio remonto metu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Atnaujintos 4 grupių ugdymo 

erdvės naujais žaislai, ugdymo 

priemonėmis. 

 

 

 

 

3.1.3.Atliktas II etapas lauko erdvių 

sutvarkymui iš SAARS programos 

lėšų.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.1.  Atnaujintos 4 grupių ugdymo erdvės 

naujais žaislai, ugdymo priemonėmis. Įsigyta 

metodinės literatūros. 

3.1.2.2..Visi 66 ugdytiniai pilnai aprūpinti 

ugdymo priemonėmis.  

 

 

3.1.3.1.Suformuotos dvi kalvelės lauko žaidimų 

aikštelėse vaikų fiziniam aktyvumui skatinti.   

3.1.3.2.Įsigyta: 

- 2 vnt. daugiafunkciniai lauko žaidimo 

įrengimai 3-5 metų amžiams vaikams; 

-4 smėlio dėžės su apsauga nuo užteršimo, jas 

uždengiant neslidžiu paviršiumi;  

-3 vnt. dėžių lauko žaislų laikymui; 

-4 vnt. lauko suolelių vaikų poilsio erdvėse.   

3.1.3.3.Sutvarkyta lauko veja 100 m2vaikų 

žaidimų aikštelėse.  

3.1.3.4.Įrengta 50m2 guminės apsauginės dangos 

po daugiafunkciniais žaidimų įrenginiais. 

3.1.3.5. Sutvarkyti reprezentaciniai  lauko 

aplinkos  želdynai.  

3.1.3.6. Atnaujinta  33 m2  pasivaikščiojimo tako. 

3.1.3.7.Siekiant užtikrinti vaikų saugumą įrengta 

pėsčiųjų perėją ir pasirūpinta įspėjamųjų ženklų 

pastatymu.  

 3.1.3.7.Visi lauko įrengimai saugūs. Kontrolę 

atliko kontrolės įstaiga UAB  

,, Inspectum‘‘ specialistai.  

 

 

3.2.1.1. Stebėtos 8 edukacinės teatralizuotos 

pramogos: ,, Katinėlis ir gaidelis‘‘, ,, Jonukas ir 



 

3.2. Sukurta toleranciją ir 

bendradarbiavimą skatinanti 

aplinka, kurioje vaikas turės 

galimybę veikti 

savarankiškai, atrasti 

bendraminčių.  

3.2.1.Suorganizuotos 8 edukacinės-

pažintinės-pramoginės edukacijos 

ugdymo įstaigoje 

Grytutė‘‘, ,, Paršelio nuotykiai‘‘, ,,Gaidelis 

Saulės valdovas‘‘; ,,Baltasis Kalėdų rytas‘‘. , 

kurias vedė VŠĮ ,, Loretos studija‘‘; 

VŠĮ,, Drakoniuko teatro edukacinė pramoga  

 ,, Lietaus lašelė‘‘ ir  P. Mandeikos  

,, Vaivorykštės teatro spektaklis ,, Neprarask 

vaivorykštės‘‘, bei  VŠĮ ,, Žygimanto Juškos  

edukacija ,, Pažintis su marionete‘‘ 

3.2.1.2.Įstaigos pedagogai, ugdytiniai ir jų tėvai 

dalyvavo 8 (aštuoniuose) ugdomuosiuose Kauno 

rajono renginiuose –parodose ir 1 (vieną) kartą 

respublikinėje parodoje. Gautos padėkos įstaigai, 

mokytojams ir ugdytiniams. 

3.2.1.3. Vyko . bendri ugdomųjų veiklų 

projektai: 

- ,, Daržas  ant palangės‘‘; 

- ,, Pasodinkim gėlę gėlynėly‘‘; 

-  ,, Darom 2019 m. ‘‘. 

3.2.1.4. Bendradarbiauta  su socialiniais 

partneriais: 

-dalyvauta renginiuose Ramučių kultūros centro 

Voškonių laisvalaikio salėje ,,Vasario 16-ajai‘‘ ir  

Kovo 11-ajai paminėti; 

 -parengta vaikų darbų paroda ir muzikinis 

sveikinimas atsinaujinusiai Eigirgalos 

bibliotekai.   

-  Su Voškonių bendruomene  parengtas 

projektas ir pastatyta ąžuolinė skulptūra su  

lopšelio –darželio grupių pavadinimų simboliais.  

 

 



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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.- - 

 

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. 2019 m balandžio mėn. baigta  ugdymo įstaigos renovacija.  

 

 

 

3.2. Parengta  trumpalaikės nuomos sutartis su MB iCan.  

 

3.3. 2019-09 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ,, 

Tornado‘‘ krepšinio mokykla.  

 

 3.4. Vykdytas   Kauno rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019-10-14 įsakymas Nr. ĮS-1958 , teikti 

ikimokyklinio amžiaus vaikų priežiūros paslaugas namuose arba 

nuomojamuose patalpose pagal ,, Šeimos darželio ‚‘ modelį.  

3.5.  Papildyti  ir pateikti tvirtinti įstaigos nuostatus Kauno  rajono 

tarybai.  

3.6. Apdraustas  nuo visų rizikų  ugdymo įstaigos pastatas. 

 

3.7. Dalyvauta  Kauno Didžiojo universiteto ir Kauno rajono 

švietimo centro tyrime  ,, Ikimokyklinių įstaigų socialinio-

emocinio mikroklimatas‘‘  

3.1.1.Sukurta šiuolaikiška  ugdymo aplinka: 

 Kiemas išklotas trinkelėmis,  

 Suformuoti lauko želdiniai.  

 

3.2.1.Sudaryta galimybė lankyti  anglų kalbos užsiėmimus po įstaigos darbo valandų, 2 kartus 

savaitėje. Gauta 88,20 € papildomų lėšų.  

3.3.1. 2013-2014 m. ugdytiniams fizinio aktyvumo valandėles veda kvalifikuotas treneris. 

Paslauga teikiama be materialinio atlygio.  

 

3.4. 1.Dalyvavau  pasitarimuose.  

 

 

 

 

3.5.1.Įtraukta galimybė teikti naują švietimo paslaugą kodu 88.91; 

 

3.6.1.Sudaryta turto draudimo sutartis  su ERGO Insurance SE Lietuvos filialu. 

 

3.7.1. Įgyta žinių  naudingų  mikroklimatui gerininti. Tyrimo metu išsiaiškinti bendruomenės 

santykiai ir įstaigos fizinis bei emocinis saugumas. Susipažinta su vaiko ir suaugusio asmens 

emocijomis, jų reiškimo ir atpažinimo, bei valdymo būdais. Vykdyta anonimė bendruomenės 

anketinė apklausa internetiniame portale.  
 

 

 



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.    

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius                                                                                                           Labai gerai  □ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Švietimo įstaigos partnerystė  ir bendradarbiavimas. 

6.2. Žmogiškieji ištekliai.  

 

Direktorė                                                                                    Vitalija Petrylienė                           2020-01-20 
 


