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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
  

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Įgyvendinant 2017-2019 metų strateginį planą, 2018 m. veiklos planą lopšelyje-darželyje 

kryptingai buvo siekiama: vaikų ugdymosi pasiekimų kokybės, kuriant  palankias sąlygas 

atsiskleisti individualiems vaiko gebėjimams, tenkinant specialiuosius poreikius; siekėme 

bendruomenės narių, socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo; saugojome ir stiprinome 

vaikų sveikatą. Įgyvendinant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą  individualizavome  ir 

diferencijavome ugdymo turinį. Buvo parengta ir aptarta 11 individualių  ugdymo programų 

vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Teikėme kvalifikuotą specialistų pagalbą 

vaikams, 54 priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių 

ugdymo programoje „Zipio  draugai“, 2018-04-17  pasirašyta sutartis Nr. 173/M/ZD/2018 su 

viešąja įstaiga „Vaiko labui“. Teiktos papildomos paslaugos (molio studijoje, šokio studijoje, 

anglų kalba). Pasirašyta 2018-03-22 sutartis su  regbio klubu „Grandis 7“, kuris organizavo  

projektą „Judėk šokio ritmu. Žaisk judriuosius žaidimus“. Vaikai buvo apdovanoti padėkomis, 

medaliais ir taurėmis. Organizuotas darnus, orientuotas į vaiko gebėjimus ugdymosi procesas, 

atsižvelgiant į vaiko pasiekimus ir pažangą,  pradinių klasių pedagogams parengtos 2018-05-31 

rekomendacijos „Dėl priešmokyklinio ugdymo (ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo 

auklėtojo (ų) rekomendacijų (pagal vaikų sąrašą) pateikimo Nr. IS-52. Dalyvavome 

respublikiniuose projektuose „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II", „Lyderių laikas III“. 

Įstaigoje įgyvendinti projektai „Pripildyk Žilvičio skrynią lietuvių liaudies kultūros lobiais“, 

„Vaikai ir gėlės žemės šypsenėlės“, „Žingsnelis po žingsnelio“, „Pažinkime atraskime“, „Begu 

saulės takeliu“, „Kurdamas grožį atrandu ir mokausi“, „Mus kalbina knygos lapeliai“.  

 Ugdytiniai dalyvavo Respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos 

organizuotose akcijose, renginiuose „Lietuvos mažųjų žaidynėse 2018“, „Rieda ratai rateliukai“.   

Devynios lopšelio-darželio grupės dalyvavo Lietuvos automobilininkų sąjungos „LAS Z Kartos 

Akademijos“ organizuotuose saugaus eismo mokymuose, įgijo žinių apie saugų eismą, kaip 

saugiai elgtis gatvėje. 

Įgyvendinant ugdymo turinį su pedagogais tobulinome,  ieškojome naujų ugdymo būdų ir 

metodų.  Užtikrinome paslaugų kokybę įgyvendinant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, 

siekiau bendradarbiavimo su tėvais. 

Siekėme bendruomenės narių, socialinių partnerių glaudaus bendradarbiavimo, užtikrinant 



kokybišką ugdymą. 

Lopšelis-darželis  tęsė bendradarbiavimą su socialiniais partneriais respublikos lopšeliais-

darželiais „Žilvitis“, respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos 

“Sveikatos želmenėliai“ veikloje, Kalvarijos gimnazija, Marijampolės PPT, respublikinės 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos veikloje. 

Stiprinome įstaigos ir šeimos bendradarbiavimą, nuolat įtraukdami šeimos narius į akcijas, 

šventes, projektus, renginius: „Šeimos šventė“, „Šypsausi savo kraštui“, „Rudenėlio šventė“ 

„Rieda ratai rateliukai“ ir kt., dalyvavo įvairiuose respublikiniuose renginiuose, skirtuose 

Lietuvos šimtmečiui paminėti: pilietinėse akcijose ,,100 žingsnių Lietuvai“, ,,Mano trispalvis 

papuošalas“, vaikų kūrybinėse parodose „Eglutė šimtmečiui“, ,,Rašau žodį ,,Lietuva“, ,,Mano 

mažoj širdelėj-Lietuva“, ,,Mano dovanėlė-šventei Tėviškėlės“, nuotraukų konkurse ,,Mes-

šimtmečio vaikai“, kūrybinėje karpinių parodoje ,,100 gimtadienio paukščių“ ir kt., ugdytiniai ir 

pedagogai apdovanoti padėkomis 

Organizuota  konsultacijos ir seminarai tėvams, pedagogams, dalintasi gerąja darbo patirtimi, 13 

pedagogų 2018-04-27 d. dalyvavo gerosios patirties sklaidos renginyje „Netradiciniai ugdymo 

metodai, siekiant vaiko pasiekimų ir pažangos“, dalijosi darbo patirtimi.  

Tėvus informavau apie įstaigos veiklą ir pasiektus rezultatus susirinkimuose, supažindinau su 

vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo sistema, sveikos mitybos organizavimu lopšelyje-

darželyje nuo 2018-09-01. 

Lopšelyje-darželyje organizavome šventes: Vaikų gynimo dienai paminėti „Taikos glėbys“, 

Šeimos šventė, kurioje aktyviai dalyvavo lopšelio-darželio bendruomenė, Kaziuko mugė, 

Užgavėnės, mamyčių šventė,  rugsėjo 1-osios, Rudenėlio, Kalėdų senelio belaukiant šventės.  

Įstaigoje vyko veiksmo savaitė „Be patyčių“, akcijos „Darom 2018“, „Mėnuo be smurto, 

„Tolerancijos“ dienai paminėti. 

Lopšelio-darželio ugdytiniai dalyvavo savivaldybės organizuojamuose renginiuose: „Karaliaus 

Mindaugo karūnavimo diena“, „Šypsausi savo kraštui“.  

Saugojome ir stiprinome vaiko sveikatą, kūrėme vaiko ugdymui ir ugdymuisi tinkamą 

psichologinę ir fizinę aplinką, formavome sveikos gyvensenos nuostatas, švietėme tėvus apie 

sveiką gyvenseną, sveiką gyvenimo būdą, sveiką mitybą. Nuo rugsėjo 1 d. lopšelyje-darželyje 

vaikų maitinimas organizuojamas vadovaujantis nauju vaikų maitinimo organizavimo tvarkos 

aprašu. Parengti  2018-11-21 ir suderinti  su Maisto ir veterinarijos tarnyba vaikų maitinimo 

valgiaraščiai 1-3 m.  Nr. VVP-8263 ir receptūros .Įsigyta konvekcinės krosnys. Grupės papildytos 

naujomis priemonėmis ir žaislais,  sudaryta vaikams saugi aplinka lauke, įsigyta lauko žaidimų 

aikštelių inventoriaus už 3827,07 eurų. 

Sudariau darbo grupę, kuri parengė  2018-2022 m.m. sveikatos stiprinimo programą „Sveikas ir 

saugus darželinukas“. 2018 m.  balandžio 24 d. lopšelis-darželis yra pripažintas sveikatą 

stiprinančia mokykla, Pažymėjimas Nr. SM-481. Programą įgyvendina visa lopšelio-darželio 

bendruomenė. 

Siekėme saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą įstaigoje, kūrėme ir modernizavome lauko erdves, 

pritaikydami jas ugdytinių poreikiams. 

Sudarytos šiuolaikiškos edukacinės ugdymosi aplinkos lauke ir grupėse atitinka higienos 

reikalavimus. Atliktas 2018-09-27  lauko aikštelių patikra ir atitiktis higienos reikalavimams, 

aikštelės papildytos naujais įrengimais ir priemonėmis.   

Sukurta ir įgyvendinta sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikas ir saugus darželinukas“, 

Kalvarijos savivaldybės 2018 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

vykdymo sutartis 2018-06-26 Nr. SRG-129-.(4.38-20), gautas finansavimas 762 eur. projekto 

veikloms įgyvendinti. Įrengtas „Sveikatos takelis“, sukurtos ant takelių lauko žaidimų priemonės. 

Organizuota Kalvarijos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų sporto varžybos 

sporto centre. 

Parengtas ir įgyvendintas sporto salės remonto projektas „Sporto  bazių priežiūros ir statybos 

plėtotė“. Pasirašyta 2018-05-09 su Kūno kultūros ir sporto departamentu Kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis Nr. FS-476. Kūno kultūros ir sporto departamentas skyrė 



lėšų 2000 eur. projekto įgyvendinimui. Suremontuota sporto salė, įrengti tualetai vaikams, 

didesnės galimybės vaikams  sportuoti, judėti. 

Įstaiga dalyvauja programose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“.  

Visos grupės yra respublikinio projekto „Sveikatiada“ dalyvės, už dalyvavimą apdovanotos 

padėkomis, lopšelis-darželis dalyvavo sveikatos biuro organizuojamuose mokymuose. 

Organizuota fizinio aktyvumo, gerų emocijų veiklos, burnos higienos, fizinio aktyvumo, asmens 

higienos, sveikos mitybos mokymai vaikams.     
  

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.Taikyti 

šiuolaikines IKT 

ugdymo procese, savo 

darbo vietose 

Ugdymo procesas taps 

patrauklesnis, 

aktyvesnis. 

Bus naudojama 

interaktyvi lenta. 

90 proc. pedagogų 

gebės taikyti IKT 

ugdymo procese.  

98 % pedagogų taiko 

informacines 

komunikacines 

technologijas 

ugdomajame  

procese, nustatyta 

ugdymo proceso 

priežiūros metu. 

 Įgyvendintas 2018-02-

15 d.  interaktyvus 

pilietiškumo ugdymo  

projektas „Kaip surasti 

Lietuvą“, bendravom 

„Skype“  programa su 

Vilniaus lopšeliu-

darželiu „Žilvitis“.   

100 % pedagogų 

aprūpinti 

kompiuteriais. 

Nuolat naudojama 

interaktyvi lenta. 

1.2. Kurti saugią 

aplinką, atnaujinti 

edukacines erdves 

 

 Bus atlikti remonto 

darbai, pasirengta 

2018-2019 m. m 

Virtuvės grindų danga 

bus pakeista iki 2018-

08-31. 

Sporto salė 

suremontuota iki 2018-

09-31. 

Pasirašyta 2018-05-09 

kūno kultūros ir sporto 

rėmimo fondo lėšų 

naudojimo sutartis Nr. 

FS-476, gautas 

finansavimas, sporto 

salės grindų remontui. 

Suremontuota sporto 

salė 2018-09-02 darbų 

perdavimo–priėmimo 

aktas.   

 



1.3. Bendradarbiauti su 

socialiniais partneriais 

 

Skleidžiama pedagogų 

geroji darbo patirtis. 

Pedagogai įgijo naujų 

gebėjimų, žinių, 

patirties. 

 

Priešmokyklinukai 

susipažins su pradinių 

klasių mokytojomis iki 

2018-05-31.  

 

Šeimos diena bus 

organizuota 2018-05-

20. 

Susitikimas-seminaras 

su asociacijos 

„Sveikatos 

želmenėliai“ nariais ir 

prezidente įvyks iki 

2018-12-31. 

Organizuotas 

susitikimas su pradinių 

klasių pedagogais ir 

tėvais vasario mėn. 

Kalvarijos 

gimnazijoje. 

2018-05-15 lopšelyje-

darželyje organizuota 

šeimos diena, joje 

dalyvavo 30 % tėvų, 

pedagogai ir vaikai. 

2018-11-22 

organizuotas 

susitikimas seminaras  

su Respublikine 

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijos 

„Sveikatos 

želmenėliai“ 

prezidente ir nariais 

„Palankaus mikro- 

klimato kūrimas 

darželyje ir šeimoje“, 

susitikime dalyvavo 99 

%  narių. 

1.4. Sudaryti sąlygas 

pedagogų profesiniam 

tobulėjimui. 

Pedagogai įgis 

profesinių žinių, 

socialinių emocinių 

kompetencijų, dalysis 

gerąja darbo patirtimi, 

99 % pedagogų 

dalyvaus 

mokymuose, 

kvalifikacijos kėlimo 

seminaruose. 

10% pedagogų įgis 

žinių  

mokinių socialinių ir 

emocinių 

kompetencijų ugdymo 

srityje. 

 100 % pedagogų ne 

mažiau 5 dienas 

tobulino kvalifikaciją, 

dalyvavo mokymuose. 

70 % pedagogų įgijo 

žinių ir išklausė 

seminarą „Streso ir 

emocijų valdymas 

dirbant su vaikais“, 22 

% pedagogų  išklausė 

seminarą „Emocinio 

intelekto ugdymas 

vaikystėje“. 

 

 
  

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Virtuvės grindų danga bus pakeista iki 

2018-08-31 

Dėl didelio vaikų skaičiaus lankymo vasarą 

neatlikta virtuvės grindų  remonto darbai  

2.2.   

2.3.   

2.4.   

2.5.   
  
 



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.Nuo 2018-09-01 dienos organizuotas maitinimas 

pagal naują maitinimo aprašą. 

Parengti  2018-11-21 ir suderinti  su Maisto ir 

veterinarijos tarnyba vaikų maitinimo valgiaraščiai  

1-3 m. Pažyma  Nr. VVP-8263,  4-7 m. Nr. VVP-

8264 ir receptūros  

Įsigyta 2 konvekcinės krosnys.  

Formuojami vaikų sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. Vaikai sveikai maitinasi. 

3.2. Parengta  2018-2022 m. m. sveikatos stiprinimo 

programą „Sveikas ir saugus darželinukas“. 

Pažymėjimas Nr. SM-481.  2018 m.  balandžio 24 d. 

lopšelis-darželis yra pripažintas sveikatą 

stiprinančia mokykla. 

Programą įgyvendina visa lopšelio-

darželio bendruomenė. 

Stipriname vaikų sveikatą, sveikai 

maitinamės, formuojame sveikos 

gyvensenos nuostatas, įgūdžius. 

3.3 Įsigyta ugdymo aplinkom radiatorių užsklandos.   Ugdymo aplinkos atitinka LR higienos 

normos reikalavimus. Užtikrintas vaikų 

saugumas. 
  
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 

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. Partnerystės ir bendradarbiavimo 

6.2. Strateginio lopšelio-darželio valdymo  
  

_Direktorė                                 _____________                            Loreta Krasauskienė 2019-01-18 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) (data) 

  
 

 

 



IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
  

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

Įstaigos tarybos pirmininkė   Odeta Karpavičienė  2019-01-18 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
  

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _______________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

  

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
  

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

  


