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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) 

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2018–2022 m strateginio plano 1-ą tikslą – 

,,Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(s)i užtikrinimas“, siekiau užtikrinti kokybišką ir inovatyvų 

ugdymą(si), tobulinant ugdomųjų programų turinį ir ugdomųjų metodų panaudojimo visumą, taikant 

šiuolaikinius ikimokykliniam ugdymui(si) keliamus reikalavimus. Siekiau užtikrinti ugdymą 

atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius ir galimybes, kad visas ugdymasis būtų 

orientuotas į patį vaiką, pradedant nuo ugdomosios veiklos planavimo ir baigiant individualios vaiko 

daromos pažangos ir jo pasiekimų vertinimo. Tikslą pasiekiau planuodama pedagogų profesinį 

tobulėjimą, besimokančios bendruomenės kūrimą ir ugdymo(si) programos turinio refleksiją. 

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2018–2022 m strateginio plano 2-ą tikslą – 

,,Modernios, aktyvinančios, saugios, estetiškos ugdymo(si) ir darbo aplinkos kūrimas“, turtinau 

edukacines aplinkas inovatyviomis ugdymo(si) priemonėmis, grupių ir švietimo pagalbos vaikui 

kabinetus papildžiau priemonėmis skirtomis darbui su SUP vaikais, atnaujinau lauko erdves.  

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2018-2022 m strateginio plano 3-ą tikslą – 

,,Įstaigos bendradarbiavimo su šeima plėtotė“, siekiau palaikyti savitarpio supratimo ir 

bendradarbiavimo atmosferą tarp šeimos ir ugdymo įstaigos. Gerinau išorinės komunikacijos 

veiksmingumą elektroninio dienyno Eliis pagalba. Skatinau tėvų įtraukimą į įstaigos gyvenimą per 

projektinę veiklą, per domėjimąsi vaikų pasiekimais, jų vertinimu, per dalyvavimą įstaigos 

renginiuose bei aptariant vaikų ugdymo(si) klausimus, pateikiant praktinių žinių. 

Lopšelio-darželio ,,Pelenė“ 2021-2022 m.m. veiklos planas buvo orientuotas į ugdymo 

kokybės tobulinimą, sveikatinimo stiprinimą bei palankių ugdymosi galimybių sudarymą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems vaikams. Įtraukiau bendruomenę į vaikui palankios ir funkcionalios 

aplinkos kūrimą, inicijavau apklausą, o jos rezultatus panaudojau lauko edukacinių erdvių 

atnaujinimui. 

Svarbiausi 2022 m. rezultatai ir rodikliai –  

2022 m. sudaryta komanda įstaigos Ikimokyklinio ugdymo(si) vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos aprašui atnaujinti. Pedagogų tarybos pasėdžiuose aptartos vaikų asmeninės 

pažangos stebėjimo ir fiksavimo sistemos gairės. Du kartus per metus organizuojami individualūs 

pokalbiai su tėvais pasiekimams pristatyti. 73 priešmokyklinio amžiaus ugdytiniai 2022 m. 

sėkmingai baigę priešmokyklinio ugdymo programą, buvo brandūs mokyklai (100%).  

Efektyviam darbui su SUP vaikais suformuota švietimo pagalbos vaikui specialistų komanda. 

Mokytojams padeda 2 mokytojo padėjėjai SUP vaikams. 2022 m. ugdėme 17 vaikų turinčių 

vidutinius ir didelius specialiųjų ugdymosi poreikius. Švietimo pagalba teikiama 77-iems kalbos ir 

kalbėjimo turintiems vaikams, trims kompleksinė pagalba, 9-iems psichologinė pagalba, 18-ai vaikų 

socialinė pagalba, 9-iems vaikams spec.pagalba, 9-iems vaikams  pedagogo-padėjėjo pagalba ir 6-

iems vaikams su negalia. Organizuoti 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo svarstyta 

įstaigos Švietimo pagalbą gaunančių ugdytinių problemos bei pasėdžiai su ugdytinių tėvais, aptariant 

SUP vaikų pasiekimus ir ugdymo sunkumus, bei nustatant vidutinius spec.ugdymo poreikius 

vaikams.  

Sudariau sąlygas pedagogams metų eigoje nuosekliai kelti kvalifikaciją: vidutiniškai vienam 

IU/PU mokytojui teko po 50 val. (psichologinėmis temomis – 15 val., pedagoginėmis - 20 val., 



įtraukiojo ugdymo - 15 val.). Siekdama į ugdymo turinį integruoti naują ugdymo įrankį ,,Mąstymo 

žemėlapį”, inicijavau pedagogų dalyvavimą mokymuose.  

Darželio pedagogai prisijungė ir aktyviai dalyvavo trijuose tarptautiniuose projektuose, 

šešiasdešimt dviejuose respublikiniuose projektuose ir penkiuose Vilniaus miesto ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų organizuojamuose projektuose. Vienas pedagogas atestavosi aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai - iš ikimokyklinio ugdymo mokytojo į vyresniojo mokytojo. Psichologas 

apsigynė magistro laipsnį, fizinio lavinimo pedagogas ir mokytojas, dirbantis pagal ikimokyklinio 

ugdymo programą įgijo pedagoginį išsilavinimą.  

Inicijavau techninio personalo mokymus: 7 mokytojų padėjėjos įstojo mokytis į Vilniaus 

paslaugų verslo profesinio  mokymo centrą mokytojo - padėjėjos specialybę, iš jų 5 jau sėkmingai 

baigė mokymus, 2 dar studijuoja. 2 virėjos išlaikė profesinio mokymo egzaminą Profesinio mokymo 

centre „Žirmūnai“ ir įgijo virėjo specialybę.  

Siekdama palaikyti, stiprinti vaikų sveikatą skatinau pedagogus kartu su vaikais dalyvauti 

Respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijoje ,,Sveikatos želmenėliai“, Nacionalinio 

sveikatos stiprinančių mokyklų ir ,,Sveika mokykla“ tinkle, Lietuvos mažųjų žaidynėse bei Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro organizuojamose akcijose ir projektuose. Koordinavau įstaigos 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo statuso patvirtinimą. 

Tęsiau socialinio ugdymo programos ,,Zipo draugai“ ir emocinio intelekto ugdymo programos 

,,Kimochis“. Siekdama LEGO mokymosi sistemos įsitvirtinimą inicijavau LEGO Education būrelio 

vaikams atsiradimą įstaigoje ir įstaigos įsitraukimą į ROBOTIADOS projektą. 

Vilniaus 700 metų jubiliejui paminėti inicijavau 2 projektus: respublikinį ,,Šventinis medalis 

Vilniui“ https://www.700vilnius.lt/jubiliejaus-programa/iniciatyvos/#preschool ir Vilniaus miesto 

,,STEAM skaitmeninių metodinių priemonių knygos „Gražiausias miestas – Vilnius, mūsų akimis“ 

kūrimas. Projektai pristatyti – Vilnius700 portale https://www.700vilnius.lt/sventes-sirdis/musu-

jubiliejus/graziausias-miestas-vilnius-musu-akimis/ 

2022 m. sudariau darbo grupę įstaigos įsivertinimui atlikti. Įsivertinimo išvadas panaudojau 

rengiant įstaigos 2023-2027 m. strateginį planą, numatant strategines kryptis. Atsižvelgiant į įstaigos 

bendruomenės pateiktus siūlymus, numačiau priemones pokyčiams įstaigoje įgyvendinti. 

Siekiau ugdytinių tėvų įtraukimo į ugdymo(si) procesą. Pradėsiantiems lankyti įstaigą 

ugdytinių tėvams pravedžiau pažintinius susirinkimus ir individualius pokalbius. 85% tėvų aktyviai 

naudojasi elektroniniu dienynu ,,Eliis“.  

Tęsiau aktyvų bendradarbiavimą su Justiniškių seniūnija, Vilniaus miesto socialinės paramos 

centro Pagalbos šeimai skyriumi, Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vilniaus psichologine pedagogine 

tarnyba. 

 

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. Gerinti vaikų 

pažangos 

vertinimo proceso 

kokybę, ypatingą 

dėmesį skiriant 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams. 

Patobulinta vaikų 

pažangos 

vertinimo 

sistema, užtikrins 

kokybišką vaikų 

pasirengimą 

mokyklai 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022-04-01 d. 

sudaryta darbo grupė 

IU/PU  vaikų pasiekimų 

ir pažangos vertinimo 

sistemos aprašui 

paruošti. 

 

Metų eigoje pedagogų 

tarybos 

posėdžiuose(2022m. 

gegužės ir 2022 m. 

rugsėjo mėn.) aptarta 

vaiko asmeninės 

*2022-04-05 d. įsakymu 

Nr. V-36  sudaryta 

komanda  įstaigos 

Ikimokyklinio ugdymo(si) 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

tvarkos aprašui atnaujinti.  

*2022-05-30d.  pedagogų 

tarybos posėdyje aptartos 

vaikų asmeninės pažangos 

stebėjimo ir fiksavimo 

sistemos gairės.   

https://www.700vilnius.lt/jubiliejaus-programa/iniciatyvos/#preschool
https://www.700vilnius.lt/sventes-sirdis/musu-jubiliejus/graziausias-miestas-vilnius-musu-akimis/
https://www.700vilnius.lt/sventes-sirdis/musu-jubiliejus/graziausias-miestas-vilnius-musu-akimis/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėtojant 

nacionalinio 

projekto 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“ 

metodinės 

medžiagos idėjas 

apie STEAM 

ugdymą(si), 

gerinti vaikų 

ugdymo(si) 

pasiekimus 

 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo sistema. 

 

Vaikų, turinčių 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių, pasiekimus 

vertina pedagogas kartu 

su VGK bei tėvais ir 

parengia 

Rekomendaciją (100% 

vaikų) skirtą mokyklai. 

 

Metų eigoje (2 kartus) 

su vaikų pažangos 

vertinimo sistema 

supažindinti tėvus.  

 

Užtikrinti tarpinio 

vertinimo sisteminį 

atlikimą, siekti kad būtų 

orientuotas į vaiko 

sėkmės patyrimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompiuterinių žaidimų 

panaudojimas vaiko 

ugdymui(si). 

 

Sudaryti sąlygas 

grupėse naudotis 

kompiuterinėmis 

programomis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo vaikams 

pravesti edukacinius 

*100% priešmokyklinio 

ugdymo vaikams atliktas 

,,Vaiko pasiekimai – 

kompetencijos“ vertinimas 

su kuriuo supažindinti 

tėvai. 

*2022-04-25 d. ir 29 d. du 

pedagogai dalyvavo 

Vilniaus pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

organizuojamame 

metodiniame renginyje 

„Individualus pagalbos 

planas sunkumus 

patiriančiam vaikui“.  

*2022-04 VGK posėdyje  

dalyvaujant  trijų vaikų 

turinčių SUP tėvams 

pristatyti pasiekimų 

vertinimai ir 

rekomendacijos mokyklai. 

*2022 m. I ketvirtį 

organizuoti mokymai 

pedagogams 

„Individualaus pagalbos 

plano sudarymo spec. 

poreikių turintiems 

vaikams“ 

*2022m. rugsėjo/spalio 

mėn. su vaikų pažangos 

vertinimo sistema 

supažindinti tėvai. 

*2022 m. balandžio mėn. 

parengtos rekomendacijos 

skirtos mokyklai. (100% 

vaikų)  

 

*2022-05 mėn. įsigijome 

edukacinių online žaidimų 

vaikams 

www.chickimap.com 

narystę. 

*2022-03-02 d. 

pedagogams pristačiau 

NŠA  platformą, 

https://sodas.ugdome.lt/gro

tuvas/85b32b2e-62fd-

4736-8241-

3a60d8e88f9a?showLocal

eChangeLinks=true 

kurioje pateikti 

skaitmeninių ugdymo 

priemonių pavyzdžiai.* 

*Siekiant praturtinti vaikų 

žinias Mokslo, 

Technologijų, Inžinerijos 

https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/85b32b2e-62fd-4736-8241-3a60d8e88f9a?showLocaleChangeLinks=true
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/85b32b2e-62fd-4736-8241-3a60d8e88f9a?showLocaleChangeLinks=true
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/85b32b2e-62fd-4736-8241-3a60d8e88f9a?showLocaleChangeLinks=true
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/85b32b2e-62fd-4736-8241-3a60d8e88f9a?showLocaleChangeLinks=true
https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/85b32b2e-62fd-4736-8241-3a60d8e88f9a?showLocaleChangeLinks=true


užsiėmimus su LEGO, 

pakviečiant Bricks 4 

Kids. (I-II ketvirtis) 

 

 

 

 

 

 

Tęsti priešmokyklinių 

grupių aprūpinimą 

LEGO education 

konstruktoriumi. (III 

ketvirtis) 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022-06-30 

atnaujinti priemones 

STEAM veiklų 

organizavimui grupėje 

ir lauko aplinkoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022-12-10 

apibendrinti vaikų 

ugdymosi pasiekimus, 

diegiant STEAM 

veiklas ir pristatyti 

mokytojų tarybos 

posėdyje. Nauja patirtis 

viešinama įstaigos 

bendruomenei. 

 

ir Matematikos srityje 

2022-04-13 d. pravestos 

edukacijos LEGO Bricks 4 

kids priešmokyklinių ir 

vyresnių grupių vaikams. 

*2022m. rugsėjo mėn 

pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis 

su LEGO Bricks 4 kids. 

*Gr. ,,Lašeliai“ ir 

logopedinis kabinetas 

papildytas LEGO 

education konstruktoriumi 

2022-05-02 d.  

*2022-12-08 d. 

prisijungėme prie 

ilgalaikio tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo projekto 

FIRST LEGO LYGA 

DISCOVER. 

*2022m. kovo mėnesį 

atliktas pedagogų (100%) 

tyrimas ,,STEAM 

ugdomosios aplinkos 

kūrimas, atsižvelgiant į 

vaikų amžių, poreikius ir 

interesus“ Pedagogai 

(70%) pažymėjo, kad 

STEAM priemonių 

grupėse pakanka, jos 

padeda pasiekti geresnių 

vaikų ugdymo pasiekimų. 

Daugumos pedagogų 

nuomonė (90%) - papildyti  

STEAM priemones lauke.  

*2022-05-16 d. įsigijome 

priemones:  Pykčio 

valdymo baubą, maišą, 

ištrypimo kilimėlį, pykčio 

kilimėlius.  

*2022-01-03 d. Nr. PT-1, 

2023-01-04 Nr. PT-1   

mokytojo tarybos posėdyje 

pristatyti apibendrinti 

vaikų ugdymo pasiekimai. 

*Grupių edukacinės erdvės 

papildytos šiuolaikinėmis 

priemonėmis: įsigytos 2 

interaktyvios lentos, 

spausdintuvai ir LEGO 

Education lavinimo ir 

mokymosi priemonių 

komplektai. 

1.2. Tinkamas 

įstaigos finansinių 

išteklių valdymas 

Užtikrinamas 

racionalus 

įstaigos finansinių 

Taupiau ir pagal 

patvirtintas finansinių 

išteklių sąmatas 

*2022 m. balandžio 6 d. 

įsakymu Nr. A15-

479/22(2.1.4E-ŠVA) 



išteklių 

naudojimas 

naudoju skirtus 

biudžeto asignavimus. 

 

 

 

Neprisiėmiau 

įsipareigojimu ir 

nesudariau sutarčių 

darbams atlikti, 

prekėms įsigyti ir 

paslaugoms pirkti, kol 

nebuvo patvirtinti jų 

finansiniai šaltiniai.  

 

Įstaigos lėšos 

naudojamos taupiai, 

racionaliai pagal 

tikslinę paskirtį, tai 

parodo įstaigos 

finansinės ataskaitos. 

 

Metų eigoje (2 kartus) 

vykdomas lėšų 

paskirstymo aptarimas 

Mokytojų ir įstaigos 

tarybose. 

 

 

 

 

Kiekvieną ketvirtį su 

finansinėmis 

ataskaitomis 

supažindinama 

bendruomenė.  

    

ugdymo įstaigai skirtos 

lėšos (6 tūkst. eurų) 

riebalų gaudyklei įrengti. 

Pinigai panaudoti laiku, 

tiksliai pagal paskirtį. 

*Neprisiėmiau 

įsipareigojimų ir 

nesudariau sutarčių 

darbams atlikti, prekėms 

įsigyti ir paslaugoms pirkti, 

kol nebuvo patvirtinti 

finansiniai šaltiniai.   

*Lėšų paskirstymas ir 

panaudojimas aptartas  

Mokytojų taryboje (2022-

05-30 d. protokolas Nr.PT-

2) ir įstaigos taryboje 

(2022-01-06 Nr. IT-1 ir 

2022-06-07 d. protokolas 

Nr.IT-3) 

 

*Įstaigos tarybos atstovai 

2022-05-19,20,21 ir 2022-

12-21/28 dienomis atliko 

mokinio lėšų, ugdymo ir 

aplinkos lėšų panaudojimo 

patikrinimą (Įstaigos 

tarybos protokolas 2022-

06-07 Nr.IT-3). Pinigų 

panaudojimas įvertintas 

teigiamai. 

*Finansinės ataskaitos 

talpinamos įstaigos 

internetinėje svetainėje 

https://www.ldpelene.lt/vei

kla/finansu-

valdymas/finansines-

veiklos-ataskaitos/ 

*Pagal Vilniaus m. 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymą skirti 

pinigai stogo atnaujinimui, 

parapetų įrengimui    

sėkmingai (100%) 

įsisavinti.    

1.3. Gerinti 

išorinės 

komunikacijos 

veiksmingumą 

Elektroninio 

dienyno Eliis 

pagalba siekti 

išorinės 

komunikacijos 

veiksmingumo. 

 

 

 

 

Organizuojami 

mokymai ugdytinių 

tėvams (100 proc.) 

prisijungimui prie Eliis 

(I ketvirtis). 

 

 

Organizuojamos 

konsultacijos, mokymai 

ugdytinių tėvams 

*2022-03 ir 04 mėn. vyko 

mokymai skirti tėvams dėl 

naudojimosi elektroniniu 

dienynu. T.p. instrukcija 

patalpinta svetainėje. 

https://www.ldpelene.lt/pa

slaugos/eliis/  

*Pastoviai vyksta 

individualios konsultacijos 

https://www.ldpelene.lt/veikla/finansu-valdymas/finansines-veiklos-ataskaitos/
https://www.ldpelene.lt/veikla/finansu-valdymas/finansines-veiklos-ataskaitos/
https://www.ldpelene.lt/veikla/finansu-valdymas/finansines-veiklos-ataskaitos/
https://www.ldpelene.lt/veikla/finansu-valdymas/finansines-veiklos-ataskaitos/
https://www.ldpelene.lt/paslaugos/eliis/
https://www.ldpelene.lt/paslaugos/eliis/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naudojantis elektroniniu 

dienynu Eliis (I – IV 

ketv.) 

 

Ugdytinių tėvams 

sudaryta galimybė 

elektroniniame dienyne 

individualiai susipažinti 

su vaiko pasiekimais. 

(IV ketvirtis) 

 

Organizuojami 

mokymai pedagogams 

STEAM ugdymo(si) 

programoje. (II- 

ketvirtis)  

 

Visose grupėse, 

naudojant elektroninį 

dienyną ir užtikrinant 

duomenų apsaugą 

elektroninėje erdvėje, 

vedama vaikų 

lankomumo apskaita, 

vaikų maitinimas, 

vykdomas planavimas, 

vertinami vaikų 

pasiekimai, efektyviai 

pateikiama informacija 

tėvams. 

(metų eigoje)  

tėvams dėl naudojimosi 

elektroniniu dienynu Eliis.  

*Tėvų komiteto 

susirinkime 2022-03-23 d. 

protokolas Nr. TK-2 aptarti 

pagrindiniai Eliis 

platformos sunkumai, 

problemos ir galimybės. 

*2022m. 10-11 mėn. tėvai 

(85%) supažindinti su savo 

vaiko pasiekimais Eliis 

dienyno platformoje. 

(pirminis vertinimas). 

 

*2022-06-07d. organizuoti 

mokymai pedagogams 

,,Skaitmeninis raštingumas 

mokytojams: saugumas, 

mokymas ir mokymasis, 

raštingumo problemų 

sprendimas“ (Trakų 

švietimo centras) 

*Nuo 2022-05-01 d. visose 

grupėse įdiegtas 

elektroninis dienynas,, 

Eliis“. Dienynu naudojasi 

85% tėvų. 

*Pedagogai įvaldė Eliis 

programą: vykdo vaikų 

lankomumo apskaitą, 

veiklos planavimą, veda 

vaikų maitinimą, teikia 

informaciją tėvams. 

1.4. Visos 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

įtraukimas į 

vaikui palankios ir 

funkcionalios 

aplinkos kūrimą, 

užtikrinančios 

vaiko gerovę. 

Lauke įrengti 

patirtinį ugdymą 

ir kūrybiškumą 

skatinančias 

edukacines 

erdves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kieme įrengtos 2-3 

edukacinės erdvės, 

skatinančios vaikų 

smulkiosios motorikos 

lavinimą, 

eksperimentavimą, 

pažinimą ir atradimą. 

(II-III ketvirtis)  

 

Kieme įrengtos 2 

edukacinės erdvės vaikų  

kūrybiškumui skatinti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sudarytos sąlygos 

organizuoti užsiėmimus 

lauke: 12 grupių aprūpinta 

lauko staliukais ir 

taburetėmis.  

 

 

 

 

*2022-06-27 d. įrengti du 

žaidimo kalniukai. 

*2022-09-28 d. įrengtas 

bėgimo, šokinėjimo, 

atradimų takas.  

*2022-10-28 d. 

organizuotas iškilmingas 

Vaikų žaidimo skvero 

atidarymas. 

*2022m. 08 men. įgytos 

lauko kūrybiškumo 

skatinančios piešimo 

lentos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 m.m. 

su specialiųjų 

poreikių vaikais 

dirbanti švietimo 

pagalbos 

komanda 

(logopedas, 

specialusis 

pedagogas, 

socialinis 

pedagogas, 

psichologas) 

užtikrina SUP 

vaikų sėkmingą 

integraciją. 

 

 

 

Iki 2022-04-01 d. 

organizuoti 

bendruomenės apklausą 

,,Darželio aplinka, 

kurioje ugdosi mano 

vaikas“. Jos pagalba 

išsiaiškinti 

bendruomenės mintis, 

sulaukti pasiūlymų dėl 

aplinkos praturtinimo.  

 

Vaikams su negalia 

aplinkos pritaikymui 

įsigytos specialios 

priemonės, žaislai. 

(metų eigoje)  

 

Parengtas edukacinių 

erdvių atnaujinimo 

planas. 

 

III ketvirtį suformuota 

švietimo pagalbos 

specialistų komanda 

operatyviai sprendžia 

ugdymosi problemas, 

užtikrinant SUP vaikų 

gerovę.  

 

IV ketvirtį atlikta išsami 

vaikų adaptacijos 

analizė. Išvados, 

aptartos Vaiko gerovės 

komisijoje bei darželio 

taryboje, leidžia 

patobulinti santykius su 

tėvais.  

 

Įstaigoje stebima ir 

analizuojama naujai 

atvykusių vaikų 

adaptacija. 

 

Metų eigoje tėvams, 

mokytojams, mokytojų 

padėjėjams 

organizuojami 

seminarai ar 

konsultacijos vaiko 

gerovės klausimais. 

 

2022-04-12 d. įsakymu Nr. 

V-40 sudaryta darbo grupė 

klausimynui tėvams 

paruošti ,,Darželio lauko 

aplinka, kurioje ugdosi 

mano vaikas“  

Rezultatai pristatyti 

bendruomenei 2022-06-01 

susirinkimo metu 

(bendruomenės protokolas 

Nr.B-2) 

*Įsigytos specialios 

priemonės vaikams su 

negalia: stalas, šviesos 

baseinas, mutimedija ir 

įrengta gerai apšviečiama 

vieta vaikui su negalia. 

 

Vadovaudamasi tyrimu 

,,STEAM ugdomosios 

aplinkos kūrimas, 

atsižvelgiant į vaikų amžių, 

poreikius ir interesus“ ir  

,,Darželio lauko aplinka, 

kurioje ugdosi mano 

vaikas“ duomenimis 

parengtas edukacinių 

erdvių planas. 2022-04-13 

d. Nr. V-41 direktoriaus 

įsakymų patvirtintas 

edukacinių erdvių 

atnaujinimo planas. Planas 

pristatytas 2022-05-30 

pedagogų taryboje 

(protokolas Nr. PT-2) ir 

bendruomenės susirinkime 

2022-06-01d. 

*Pradėsiantiems lankyti 

įstaigą ugdytinių tėvams 3-

uose lopšelio grupėse 

pravesti pažintiniai 

susirinkimai, individualūs 

pokalbiai. 

*2022-09-01 d. švietimo 

pagalbos specialistų 

komandos pastiprinimui 

priimtas socialinis 

pedagogas. 

*2022 m. birželio 3 d. 

baigti psichologo mokymai 

,,DISC metodikos 

taikymas‘‘ ir 2022-04-20 d. 

įgytos DISC priemonės 

vaikų raidos vertinimui. 

*Metų eigoje tėvams 

teikiamos reguliarios 



individualios psichologo, 

logopedo, socialinio 

pedagogo, spec.pedagogo 

konsultacijos.  

 

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. Sudaryti sąlygas darbuotojų profilaktiniam 

sveikatos tikrinimui darbo vietoje. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

2022-11-16 d. su medicinine įstaiga 

,,InMedica“. Darbuotojai atliko 

privalomus periodinius profilaktinius 

sveikatos tikrinimus darbo vietoje. 

3.2. Stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais 

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, 

kurios leidžia dalintis ir keistis gerąja 

patirtimi, diegiant naujas veiklos 

organizavimo formas: 

2022-09-15 d su Vilniaus miesto 

lopšeliu-darželiu ,,Papartis“ 

2022-09-30 d. su Vilniaus lopšeliu-

darželiu ,,Raktelis“. 

3.3. Sudaryti sąlygas studentų praktikos programos 

įgyvendinti. 

Pasirašytos praktinio mokymo sutartys 

su Vilniaus paslaugų verslo profesinio 

mokymo centru.  

Sėkmingai atliko praktiką 5 studentai. 

Praktikos metu buvo patobulinti 

mokytojų-padėjėjų profesiniai 

darbuotojų įgūdžiai.  

 

 


