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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2021 m.  buvo pradėtas  įgyvendinti 2021-2025 m. įstaigos strateginis planas. 

 

Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą: 

 

 „Užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą grindžiama didesniu 

įsitraukimu, bendruomeniškumu, suinteresuotų šalių sąveiką ir socialine partneryste, 

vadovaujantis šiuolaikinio ugdymo tendencijomis“: 

 

- nuolat tobulinamas ugdymo turinys, vyksta nuolatinė refleksija vaikų ugdymo(si) ir 

pasiekimų vertinimo klausimais;  

- atliktas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas; 

- planuojant bei organizuojant ugdymosi procesą, atsižvelgiama į kiekvieno vaiko 

amžių, individualius poreikius, išgales, ugdymo (si) galimybes bei tempą; 

- skatinant šeimų aktyvų įsitraukimą į įstaigos veiklą ieškota naujų darbo su tėvais 

formų. 2021m. ypač tobulėjo nuotolinio darbo tarp įstaigos pedagogų, ugdytinių ir 

tėvų sistema. Aktyviai veikė uždaros Facebook, Messenger grupės, sukurtos tarp 

pedagogų ir tėvų Svarbiu laikytas tėvų – vaikų – pedagogų santykis vaiko 

pasiekimų ir gebėjimų įvertinime; 

- sudarytos galimybes  vaikų gabumams tobulėti, dalyvaujant įstaigos, rajono, šalies 

renginiuose.  

      Dalyvauta: 

 

- respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Gražiausia dovana mamytei“; 

- tarptautinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų darbų 

virtualioje parodoje „Aš esu šios žemės vaikas“; 

- respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų, 

švietimo pagalbos specialistų metodinių priemonių projekte; 

- respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, jų tėvų 

(globėjų) ir mokytojų virtualioje nuotraukų parodoje „Pirmieji pavasario žiedai“; 

- vaikų kūrybinių darbų parodoje „Nykštukai laukia Kalėdų“ 

- Vilniaus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektuose „Gerumo traukinys“, 

,,Velykinę verbą nupinsiu – sveikatos ir laimės nešėją“; 

- įstaigoje buvo organizuotas ir įgyvendintas  Vilniaus r. ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių įstaigų projektas „Nuo Kalėdų iki Velykų“, ilgalaikis įstaigos 

projektas „Gerumo niekada nebūna per daug”; 

- įstaigoje surengėme Velykų rytmetį bei rytmetį „Tau, mamyte“; 

- įstaigoje surengėme Vilniaus rajono ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybinių darbų 

parodą ,, Margučių raštai“; 

- organizuotas kūrybinių darbų konkursas ir paroda Marijampolio seniūnijos 

bibliotekoje „Šventinės eglutės“. 



 

         Siekiant plėtoti prevencines programas, skirtas patyčių ir smurto mažinimui: 

 

- dalyvavome veiksmo savaitėje „ BE PATYČIŲ“; 

- paminėjome pasaulinę Tolerancijos dieną, autizmo dieną, dalyvavome akcijoje 

„Skirtingų kojinių diena“. 

 

Plečiant įstaigos bendruomenės kompetenciją ekologijos srityse: 

 

- įstaiga dalyvauja aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojame“; 

- įstaiga dalyvauja akcijose „Darom“, Žalioji palangė“, „Nedegink žolės“, „Žemė 

mūsų namai“, „Mūsų šiltnamis“; 

- sukurta žalioji lauko edukacinė erdvė. 

 

Formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius dalyvauta: 

 

- ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“; 

- Visuomenės sveikatos biuro mobilios komandos organizuotame trijų savaičių 

iššūkyje „Vilnius sveikiau“; 

- Vilniaus r. ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Sveikuolių ruduo“; 

- Sveikatiados projekto socialinėje iniciatyvoje „Mankštatiada“; 

- patobulintos esamos erdvės, įsigytos naujos priemonės, padedančios stiprinti vaikų 

fizinį aktyvumą, tenkinti judėjimo poreikius. 

 

2021 m. m. bėgyje suorganizuotos įvairios veiklos, konkursai, projektai, akcijos, bei  

aktyvus dalyvavimas įstaigos, rajono bei respublikiniuose renginiuose padėjo pasiekti užsibrėžtų 

tikslų ir uždavinių bei pilnai įgyvendinti numatytus ugdymo prioritetus 

Sudarytos sąlygos darbuotojų profesionalumui ir kvalifikacijai kelti. 2021 m. įstaigos 

pedagogas tęsia mokslus magistrantūros studijose. 

 Mokytojai ir mokytojų padėjėjai nuotoliniu būdu nuolat tobulina savo kvalifikaciją: 

visi pedagogai ir mokytojų padėjėjai yra „ Pedagogas. Lt“ nariai. 

                        Visi pedagogai aprūpinti nešiojamais kompiuteriais. Visos darbo vietos 

kompiuterizuotos. Įgyvendintas kvalifikuotų darbuotojų vertinimas. 

Šiuolaikinės informacinės technologijos naudojamos ugdymo proceso įvairovei ir kokybės 

gerinimui. Siekiant palengvinti informacijos prieinamumą, norint sutaupyti laiko ir sumažinti 

popierines sąnaudas, bei prisitaikyti prie įstaigos poreikių, 2021 metais įdiegta inovatyvi 

internetinė sistema  „Mūsų darželis“ . 
 

 

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. Ugdyti Kurti ir Inicijuotas ir Inicijavau dalyvavimą Ukrainos 



vaikų pilietines 

ir dvasines 

vertybes 

stiprinant 

gimtosios ir 

valstybinės 

kalbos ugdymą. 

užtikrinti 

ugdymosi 

aplinką, 

skatinančią 

vaikų pilietinių 

ir dvasinių 

vertybių 

puoselėjimą bei 

vaikų gimtosios 

ir valstybinės 

kalbos ugdymą. 

įgyvendintas 

mažiausiai vienas 

projektas ir 

mažiausiai 3 

veiklos, 

užtikrinančios 

vaikų pilietinių ir 

dvasinių vertybių 

puoselėjimą bei 

vaiko kalbos 

ugdymą. 

labdaros fondo „Scaslivaja lapa“ 

organizuojamame tarptautiniame 

projekte „Gerumo veiklos“ .  

Padėka. 

Inicijavau socialinės gerumo akcijos 

organizavimą įstaigoje „Jūs ne vieni“. 

 Padėka. 

Inicijavau Tarptautinės Tolerancijos 

dienos paminėjimą įstaigoje. 

Padėka. 

Dalyvauta: 

 LRT tarptautinėje iniciatyvoje 

„Matau tave“. 

Padėka. 

Respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

projekte, skirtame tarptautinei šeimos 

dienai paminėti „Šeima - didžiausias 

mano turtas". 

Padėka 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo įstaigų mokinių 

liaudies dainų, iliustracijų, nuotraukų 

konkurse: "O toj mažoj širdelėj visa 

Lietuva".  

Padėka. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų festivalyje „Dainuoju 

Tau gimtine“. 

Padėkos. 

Respublikiniame virtualiame dainų 

festivalyje „Kur dainų namai“. 

Padėka. 

Respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų parodoje „Mano 

Lietuva“ .  

Padėka. 

Sudarytos galimybė mokytis 

valstybinės kalbos „Biedronki“ grupės 

vaikams ( lenkų ugdomąja kalba). 

 



1.2. Atnaujinti 

ir modernizuoti 

lauko 

edukacines 

erdves. 

 

 

Užtikrinta 

ugdomojo 

proceso 

įvairovė, 

modernizuotos 

ir pagal vaikų 

amžiaus 

tarpsnius 

pritaikytos 

lauko 

edukacinės 

erdvės. 

Įsigyti lauko 

žaidimų įrengimai, 

modernizuotos 

sporto žaidimų 

erdvės lauke. 100 

proc. pedagogų 

išnaudoja 

modernizuotas 

lauko erdves 

ugdomojo proceso 

paįvairinimui. 

Atliepiant pandeminę situaciją ir 

siekiant ugdymo procesą maksimaliai 

perkelti į lauką bei sudaryti galimybes 

savarankiškai rinktis kuo įvairesnes 

veiklas, sukurtos naujos edukacinės  

lauko erdvės : vabalų namelis, sliekų 

namai, ramybės oazė, orų stebėjimo 

kampelis, šiltnamis. 

Įsigyti žaidimų aikštelių įrenginiai, 

skatinantys vaikus judėti, sportuoti: 

žaidimų aikštelė „Garvežys“ 2 

sūpynės, 6 supynės-spyruokliukai. 

Pirkimų planas. 

Visi įstaigos pedagogai naudoja 

edukacines erdves ugdomajame 

procese. 

Savaitės planai, veiklų nuotraukos. 

1.3. Įtraukti 

įstaigos 

bendruomenę į 

bendrą veiklą 

rengiant 

parodas, 

akcijas 

ekologijos ir 

gamtos 

temomis. 

 

Suformuotas 

teigiamas 

bendruomenės 

ekologinis 

mąstymas. 

 

Vykdomos akcijos 

„Nedegink žolės“,  

„Įkelk inkilėlį 

paukšteliams“ , 

„Mūsų šiltnamis“ , 

„Darom“, surengta 

paroda „Žemė 

mūsų namai“. 

 

Sudalyvauta: 

-  tarptautinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

darbų virtualioje parodoje „Aš esu 

šios žemės vaikas“; 

- respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų 

tėvų ir pedagogų fotonuotraukų 

parodoje „Lesyklėlė kitaip“; 

 - respublikiniame ilgalaikiame 

projekte ,,Daržai ir gėlynai“; 

-  respublikinėse parodose : „Atskrido 

paukštelis į mano kiemelį“;       

bendraujant ir bendradarbiaujant su 

įstaigos bendruomene įstaigoje 

inicijuotas ir įgyvendintas įstaigos 

projektas  „Nuo Kalėdų iki Velykų“ ,  

organizuotas „Šventinės eglutės“ 

konkursas , bei  konkurso kompozicijų 

paroda Marijampolio seniūnijos 

bibliotekoje.  

Padėkos. 

http://www.darzelis.marijampolis.viln

iausr.lm.lt/ 

Įstaigos bendruomenė dalyvauja: 

aplinkosauginiame projekte „Mes 

rūšiuojame“; 

akcijose „Darom“ „Žalioji palangė“, 

„Nedegink žolės“, „Žemė mūsų 

http://www.darzelis.marijampolis.vilniausr.lm.lt/
http://www.darzelis.marijampolis.vilniausr.lm.lt/


namai“, „Mūsų šiltnamis“. 

Įstaigos teritorijoje sukurta žalioji 

lauko edukacinė erdvė. 

1.4. Plėtoti 

ugdymą 

virtualioje 

aplinkoje, 

panaudojant 

skaitmenines 

technologijas 

Racionaliai 

panaudoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo lėšas 

informacinių 

technologijų 

kompetencijų 

tobulinimui. 

Taikant 

inovatyvius 

ugdymo 

metodus, 

priemones, kurti 

į vaikų ugdymo 

rezultatus 

orientuotą 

ugdymo turinį. 

Iki 2021-12-31  60 

proc. mokytojų 

dalyvaus IKT 

mokymuose. 

 

 

Organizuoti 1-2 

mokymai ugdymo 

turinio kūrimui.  

Kuriamas 

inovatyvus 

ikimokyklinio 

ugdymo turinys 

diegiant IKT, 

naudojantis Smart 

Notebook 

programos 

įrankiais.  

 

Grupių aplinka 

praturtinta 

skaitmeninėmis 

priemonėmis: 

interaktyvia  lenta, 

žaidimais, kuriomis 

pedagogai 

naudojasi ugdymo 

procese. 

70 procentų mokytojų tobulino savo 

kvalifikaciją IKT mokymuose. 

Kvalifikacijos kėlimo programa. 

Dalyvių pažymėjimai.   
 

 

 

Organizuoti 2 mokymai ugdymo 

turinio kūrimui darbui su interaktyviu 

ekranu. Įstaigos pedagogai kuria 

inovatyvų ugdymo turinį . 

Savaitiniai planai. Nuotraukos. 

Ugdymo platforma Padlet: 

https://padlet.com/1vadybininke/ny6a

7paf6bpep4iv; 

https://padlet.com/1vadybininke/bk6z9

690d2ozyd1m 

https://padlet.com/1vadybininke/mnigf

17shy139cuu 

 

 

Įsigytas interaktyvusis ekranas, 

žaidimai, knygos, kuriomis pedagogai 

naudojasi ugdymo procese. 

Pirkimų planas. 

 

 

 

 

 

1.5. Gerinti ir 

stiprinti  

bendruomenės 

mikroklimatą. 

Sudaromos 

saugios ir 

emociškai 

palankios 

sąlygos 

ugdymuisi ir 

darbui, 

stiprinama  

darbuotojų 

profesinė 

veikla, 

motyvacija. 

 

 Atlikta darbuotojų 

savijautos apklausa 

ir išanalizuoti 

rezultatai, 

sudarytas 

mikroklimato 

gerinimo planas.  

 

 

 

 

 

 

Parengta psichologinio smurto darbo 

aplinkoje prevencijos ir 

psichosocialinių sąlygų gerinimo 

tvarka.  

Direktoriaus įsakymas 2021-10-04 Nr. 

V1-83. 

Vertinimo išvados padėjo išsiaiškinti 

darbuotojų poreikius, įsigilinti į 

darbuotojų problemas ir kurti gerą 

psichosocialinę darbo aplinką, 

darbuotojų motyvavimo sistemą. 

2021 m. sausio mėn. vyko kasmetiniai 

pokalbiai su darbuotojais, aptariant 

individualius pasiekimus, numatant 

asmeninio tobulėjimo galimybes, 

https://padlet.com/1vadybininke/ny6a7paf6bpep4iv
https://padlet.com/1vadybininke/ny6a7paf6bpep4iv
https://padlet.com/1vadybininke/bk6z9690d2ozyd1m
https://padlet.com/1vadybininke/bk6z9690d2ozyd1m
https://padlet.com/1vadybininke/mnigf17shy139cuu
https://padlet.com/1vadybininke/mnigf17shy139cuu


 

 

 

 

Suorganizuotas 

nuotolinis 

seminaras 

darbuotojams 

„Streso ir emocijų 

valdymas įtampoje 

ir nesaugume“ 

 

 

 

Organizuota  1 

pažintinė išvyka 

įstaigos 

darbuotojams. 

 

tikslų įgyvendinimo eigą ir pagalbos 

būdus. 

Metinio pokalbio aprašai. 

 

2021-08-31 pasirašyta sutartis su VŠĮ 

„Gyvenimo universitetas LT” VIP 

narytei vieneriems metams. 

Kvalifikacijos tobulinimo 

nuotoliniuose mokymuose dalyvauja 

100 proc. pedagogų ir 80 proc. 

auklėtojų padėjėjų. 

Sutartis 2021-08-31 Nr. 37488, 

Dalyvių pažymėjimai.  

 

Suorganizuotos išvykos: 

 Kėdainiai-Šiauliai- Kryžių kalnas; 

 „1000 šviesų“ festivalis Rumšiškėse. 

Joniškėlis - Pakruojo dvaras. Gėlių 

festivalis. 

Nuotraukos. 

 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

  

 

 

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. Dalyvauta NŠA projekto „Tęsk“ -

„Pedagogų kompetencijų vertinimo 

instrumentai “  mokymuose.  

2021-11-20 Pažymėjimas. 

 

Atnaujintos žinios ir kompetencijos, bei perduotos 

įstaigos pedagogams apie pedagogų kompetencijų 

vertinimą, jų pripažinimą ir taikymą profesinėje 

veikloje.  

3.2. Pasirašyta sutartis 2021-11-22 dėl 

Vilniaus  Kolegijos Vaikystės pedagogikos 

studijų programos studento pedagoginės 

praktikos. 

 

Sudarytos sąlygos studentų praktikos programos 

įgyvendinimui. Studentas sėkmingai atliko praktiką 

įstaigoje. 

3.3. Įstaigoje įgyvendinta vidaus kontrolė. 

Patvirtintas vidaus kontrolės įgyvendinimo 

aprašas. 2021-02-25 direktoriaus įsakymas 

2021 m. įgyvendinta vidaus kontrolė. 

Vidaus kontrolė apima visus įstaigos vidaus 

kontrolės politikoje numatytus elementus: 



Nr. V-30. kontrolės aplinką, rizikos vertinimą, informaciją 

bei stebėseną. Įstaigos vidaus kontrolė yra 

integruota į visas veiklas: veiklos planavimo ir 

valdymo, finansų ir turto, personalo informacinių 

sistemų ir kt. valdymą. 

 

3.4. Atliktas psichosocialinių rizikos 

veiksnių tyrimas. Patvirtinti vertinimo 

ataskaitos duomenys. 

Direktoriaus įsakymas 2021-10-04 V1-84 

Tyrimas atliktas norint įvertinti darbuotojų 

psichosocialinę būklę. Vertinimo išvada : nustatyta 

priimtina rizika. Tyrimo rezultatai pristatyti 

bendruomenei. 

3.5. Atlikti „Pelėdžiukų“ grupės įėjimo 

stogelio ir lietaus nuotekų vamzdyno   

remonto/keitimo darbai.  

Sutvarkytas lietaus vandens nutekėjimas prie 

įėjimo į pastatą. Užtikrintas bendruomenės ir 

pastato saugumas, sustabdytas pamatų ir laiptų 

plovimas dėl netinkamo lietaus vandens 

nutekėjimo. 

 

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.    

 


