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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Vaikų lopšelio-darželio „Šilelis“ (toliau – Įstaigą) veiklos planas 2022 metams buvo 

parengtas atsižvelgiant į strateginį 2021-2025 m. įstaigos planą, 2021-2022 m. veiklos planą, kur 

buvo numatytos įvairios veiklos keliamiems tikslams įgyvendinti. Nustatytais tikslais ir uždaviniais 

buvo siekiama mokymosi pagalbos vaikui stiprinimo, emocinio bei fizinio saugumo užtikrinimo. 

Įgyvendinant įstaigos veiklos prioritetus, tikslus, uždavinius, siekiama sudaryti saugias fizines ir 

emocines sąlygas visapusiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, atpažinti ir įvertinti kiekvieno vaiko 

galias, o iškilus sunkumams, laiku suteikti pagalbą.   

Įstaigos kolektyvas dirba kaip tikra komanda – atsakingai, darniai, sutelktai.  

Vadovaujantis veiksminga vadyba, tinkamais ir laiku prieinamais sprendimais planingai ir 

nuosekliai vertinama ir analizuojama įstaigos veikla. Planuojant įstaigos veiklą, buvo atsižvelgta į 

vaikų poreikius, tėvų lūkesčius bei darbuotojų siūlymus. Siekiant šio tikslo buvo organizuojami 

tėvų susirinkimai, individualūs pokalbiai su tėvais, susirašinėjimai su tėvų atstovais, įstaigos 

Taryba. Administracija su tėvais bendravo elektroninio pašto pagalba arba telefonu, teikė 

individualias konsultacijas. Buvo siekiama, kad darbuotojai jaustų asmeninę atsakomybę už savo 

darbą ir kiekvieno vaiko ugdymo sėkmę, už vaiko fizinį ir emocinį saugumą. Tai įstaigos 

darbuotojams buvo nuolat akcentuojama individualių pokalbių metu, mokytojų tarybos 

posėdžiuose, susirinkimuose. 

Siekiant ugdymo turinio kokybės, pedagogams buvo sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją: 

dalyvaujant įvairiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir seminaruose, organizuojamuose 

įstaigoje ir už jos ribų tobulinti profesines, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, įgyti 

profesinių žinių apie šiuolaikinio ugdymo tendencijas. 

Mokytojai taip pat tobulino savo turimas skaitmeninio raštingumo žinias, reikalingas 

kasdieniniam darbui.  

2022 m. įvyko 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. Pagalba mokytojams buvo 

organizuojama pasitelkiant specialistus iš PPT. Buvo lanksčiai keičiami ugdymo metodai, kurie 

buvo pritaikomi kiekvieno ugdytinio poreikiams (2022 m. įstaigą lankė 6 vaikai, turintys didelius ir 



vidutinius ugdymosi poreikius). Buvo ruošiami pakartotiniam ir pirminiam ugdytinių vertinimui 

reikalingi dokumentai. 

Organizuota pedagoginių darbuotojų metodinė veikla, atestacija. Mokytojai, dirbantys pagal 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kėlė kvalifikaciją bendrųjų kompetencijų, 

ugdymo, inovatyvių metodų taikymo, socialinės emocinės kompetencijos tobulinimo klausimais.  

2022 m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 95 % pedagogų. Vyko metodiniai 

pasitarimai, kurių metu buvo vykdoma metodinės praktikos veiklos sklaida, aktyviai dalijamasi 

pedagogine praktine patirtimi įstaigoje. Pedagogai ir toliau aktyviai dalyvavo tarptautiniame 

projekte „eTwininng“, kituose projektuose, konferencijose, įstaigoje rodė atviras veiklas, kūrė 

metodines priemones, skaitė pranešimus. 

          Įstaigos pedagogai buvo skatinami dalintis gerąją savo darbo patirtimi su kitų ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų kolegomis. 

          Mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai buvo atestuoti trys mokytojai, vyr. 

mokytojo kategorijai – vienas mokytojas. 

Džiaugiamės, kad 2022 m. mūsų įstaigai sėkmingai ir pakankamai sklandžiai pavyko pereiti 

nuo darbo platformoje „Mano dienynas“ prie darbo patogesnėje platformoje „Mūsų darželis“. 

Visi pedagogai įstaigoje yra aprūpinti kompiuteriais, ausinėmis, USB laikmenomis. Visose 

grupėse yra ryšio priemonės (telefonai). 

          Toliau tradiciškai įgyvendinama tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zi-

pio draugai“ padėjo ugdytiniams įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių. 

          Analizuojant pedagoginės ir metodinės veiklos rezultatus metodiniuose pasitarimuose bei 

atsižvelgiant į individualius kiekvieno ugdytinio poreikius, pavyko kokybiškai įgyvendinti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

            Lopšelio-darželio bendruomenė su ugdytiniais dalyvavo miesto ir respublikiniuose rengi-

niuose: respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje parodoje „Lie-

tuvos trispalvė“, respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualiajame 

konkurse-viktorinoje „Aš pažįstu savo gimtinę“, prisijungėme prie tarptautinio „eTwinning“ pro-

jekto, respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Užgavėnių baršku-

čiai“, respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ekologinio projekto „Žemė – 

mūsų namai“ ir kt. 

           Siekiant tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius bei plečiant bendradarbiavimo su šeima 

galimybes, buvo organizuoti šventiniai renginiai:  „Rudenėlio šventė“, „Seka pasaką Žiema“, „Vi-

sos gėlės tau, mamytė“ ir kt.  

Kaip ir anksčiau, sveikatos ugdymas išlieka viena iš prioritetinių veiklos sričių, todėl 

stengtasi ieškoti naujų efektyvių vaikų sveikatos stiprinimo formų, telkti tėvus ir visą bendruomenę 

šiems įgūdžiams stiprinti. Užtikrinant sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką įstaigos pedagogai su 

vaikais ir 2022 m. dalyvavo ilgalaikėje sveikatos gyvensenos ugdymo programoje „Sveikatiada“. 

Tradiciškai dalyvaujama ES lėšomis finansuojamuose projektuose vaikams „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“. 

Ugdomoji veikla buvo organizuojama ir netradicinėse edukacinėse erdvėse. Vaikai dalyvavo 

7 edukacinėse išvykose  įvairiose miesto erdvėse. 

         Siekiant, kad įstaigos veikla būtų žinoma ir prieinama visuomenei, nuolat buvo atnaujinama 

ir papildoma informacija interneto svetainėje www.vilniaussilelis.lt, sukurta lopšelio-darželio ‚Ši-

lelis“ facebook paskyrą. 

http://www.vilniaussilelis.lt/


           Gerinant vaikų ugdymo(si) sąlygas, kuriant ir atnaujinant saugias, funkcionalias 

ugdančiąsias aplinkas, socialinio pedagogo, logopedo kabinetai buvo atnaujinti funkcionaliomis 

priemonėmis, taip pat įgyti kompiuteriai, skirti mokytojų darbo vietoms atnaujinti. Edukacinės 

erdvės grupėse, įstaigos koridoriuose, salėje praturtintos papildomu inventoriumi ir vaizdinėmis 

priemonėmis, reikalingomis ugdomajam procesui organizuoti. Grupes papildėme naujomis 

šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis: dvi grupes – interaktyviomis lentomis, visos darželio 

grupės turi kompiuterius, ausines, USB laikmenas. Taip pat įsigyta reikalinga metodinė ir vaikų 

literatūra.  

Sėkmingai įgyvendintas materialinės bazės turtinimas ir modernizavimas. Įstaigai skirtos 

lėšos buvo naudojamos racionaliai ir taupiai, sprendimai buvo derinami su bendruomene. Nuolat 

buvo atliekami reikiami pastato vidaus įrenginių ir pastato išorės priežiūros bei aplinkos tvarkymo 

darbai: suremontuota antro korpuso stogo danga, dalinai atnaujinti grupių baldai, atliktas vienos 

grupės kapitalinis virtuvėlės remontas, sumontuotas naujas apšvietimas 3 grupių rūbinėse, atliktas 

vieno kabineto remontas pastato viduje. Virtuvė papildyta nauja įranga. Lauko erdvėse perdažyti 

esami įrenginiai, įsigytos naujos, saugos reikalavimus atitinkančios supynės ir laipynės. Dalinai 

atnaujintos šaligatvio plytelės. Įrengta moderni lauko sporto aikštelė. 

Įstaigoje sudaromos sąlygos sveiko ir saugaus vaiko augimui. Vidaus ir lauko edukacinės 

aplinkos ir toliau tobulinamos, gražinamos, pritaikomos įvairiapusiam vaikų ugdymui ir 

atitinkančios higienos normų reikalavimus.  

         Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: kvalifikuotų spec. 

pedagogų trūkumas, prastėjanti pastato išorės būklė, nesandarūs pamatai, kritinės būklės apie 50 % 

patalpų šildymo ir vandentiekio sistemos vamzdynų, apie 50 % nepatenkinamos būklės šaligatvio 

plytelių, kurios kelia pavojų vaikų sveikatai (saugumui). Išvardytų problemų spendimas išlieka 

viena iš prioritetinių sričių kitais mokslo metais. 

 

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. Efektyvinti 

vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

stebėjimo, 

fiksavimo, 

informavimo 

sistemą visose 

ugdymo 

pakopose. 

Sudaryti sąlygas 

Užtikrintas vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

gerinimas.  

 

 

 

 

 

 

 

100 proc. mokytojų 

laikosi metodiniame 

susirinkime įteisintų 

susitarimų dėl 

pagrindinių vaiko 

pažangos ir pasiekimų 

įgyvendinimo 

principų: vertinimo 

fiksavimo formų, 

laikotarpių. 

 

 

98 % mokytojų laikėsi 

metodiniame susirinkime 

numatytų susitarimų ir 

vertinimo laikotarpių.  

 

 

 

 



mokytojams ir 

tėvams pagilinti 

žinias apie 

įtraukųjį ugdymą 

ir jo galimybes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tobulės vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų 

matavimas 

fiksuojant 

informacinėmis 

komunikacinėmis 

priemonėmis. 

 

 

 

 

 

Gerės tėvų 

informavimas bei 

pedagogų 

bendradarbiavimas 

su šeimomis. 

 

 

 

 

 

 

Pagilintos 

bendruomenės 

žinios apie įtraukųjį 

ugdymą.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dviejuose grupėse 

atlikta vaiko pažangos 

ir pasiekimų vertinimo 

stebėsena. Išvados 

aptartos Mokytojų 

taryboje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupių mokytojos 

bendradarbiauja su 

šeimomis aptariant 

ugdytinių individualią 

pažangą ir pasiekimus. 

  

 

 

 

 

 

Iki 2022 m. gruodžio  

15 d. organizuotas 

metodinės tarybos 

posėdis, kuriame 

aptartos įtraukiojo 

ugdymo aktualijos. 

  

Iki 2022 m. rugsėjo  

20 d. suorganizuoti 

mokymai 

bendruomenei tema: 
„Pagalba vaikui ir 

šeimai, ugdant 

specialiųjų poreikių 

vaikus: galimybės ir 

realybė“. 

 

Iki 2022 m. gegužės     

 

 

 

 

 

Numatytose grupėse atlik-

ta vaiko pažangos ir pasie-

kimų stebėsena ir pažan-

gos fiksavimas. Stebė-

senos išvados aptartos 

Mokytojų taryboje. 

Elektroninio dienyno sis-

temoje pradėtas diegti il-

galaikio ugdymo planavi-

mo modulis bei vaikų pa-

siekimų vertinimo modu-

lis, kuriuo naudosis visi 

pedagogai. 

Grupių mokytojos bendra-

darbiauja su šeimomis ap-

tariant ugdytinių pažangą 

ir pasiekimus. 

Metodinio pasitarimo metu 

susitarta dėl individualių 

pokalbių su tėvais vykdy-

mo aptariant vaikų pasie-

kimus ir pažangą. 

    

2022 m. gegužės   30 d. 

įvyko metodinės grupės 

posėdis „Pagalba vaikui ir 

šeimai, ugdant specialiųjų 

poreikių turinčius vaikus: 

galimybės ir realybė“. 

2022 m. balandžio 21 d. 

suorganizuotas seminaras 

bendruomenei „Šiuolaiki-

niai vaikai. Kaip juos sup-

rasti ir koreguoti netinka-

mą elgesį“. 

 

 

 
2022 m. spalio 27 d. įvyko 



Organizuotas 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

seminaras 

mokytojams ir 

tėvams apie 

įtraukųjį ugdymą. 

 

 

 

21 d. organizuotas 

kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras: 

„Vaikų, turinčių 

autizmo spektro 

sutrikimų, elgesio ir 

emocijų ugdymo 

ypatumai, ugdymo 

galimybės“. 

 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminaras: „Vaikų, turin-

čių autizmo spektro sutri-

kimų, elgesio ir emocijų 

ugdymo ypatumai, ugdy-

mo galimybės“. 

 

 

 

 

 

1.2.  Efektyvus 

veiklos 

planavimas ir 

valdymas. 

Užtikrinti įstaigos 

finansinę drausmę 

ir patikėto turto 

kontrolę. 

Veiklos planavimas 

ir valdymas 

siejamas su vaikų 

pažanga ir sėkme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tinkama įstaigos 

vidaus veiklos ir 

finansų būklės 

kontrolė. 

 

 

 

Įstaigoje užtikrintas 

tinkamas ir 

savalaikis 

finansinių 

dokumentų 

pateikimas. 

 

Įstaigai skirti 

Įstaigos veiklos 

rodikliai orientuoti į 

vaikų pažangos 

rezultatus, ugdymo 

sėkmę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nenumatomas lėšų 

trūkumas biudžetinių 

metų pabaigoje. 

 

 

 

 

 Finansų būklės 

kontrolės vertinimas 

darželio Taryboje.  

Finansų kontrolės 

ataskaita įvertinta 

labai gerai. 

 

 

Veiklos rodikliai pasiekti: 

Vaiko pažangos rezultatas 

– ikimokyklinis ugdymas 

– 90 proc., priešmo-

kyklinis ugdymas - 92 

proc.; 

specialiųjų ugdymosi po-

reikių turinčių vaikų pa-

žanga – 32 proc.; 

Vaiko saugumas, emocinė-

fizinė, socialinė sėkmė – 

98 proc.; 

Vyko 9 ugdomosios veik-

los netradicinėje aplinkoje;  

Inovacijų įsisavinimas, 

taikymas –  82 proc. peda-

gogų. 

 

Finansiniai metai užbaigti 

be lėšų trūkumo, sutaupyta 

darbo užmokesčio lėšų ir 

metų pabaigoje darbuoto-

jams išmokėtos premijos.   

 

Įstaigos tarybai finansinės 

ataskaitos pateiktos 2022 

m. gruodžio mėn. posėdžio 

metu. 

 



asignavimai 

naudojami 

atsižvelgiant į 

teisės aktų 

reikalavimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumažintas tėvų 

turimų įsiskolinimų 

įstaigai už suteiktas 

paslaugas lygis. 

 

  

 

Jei įstaigoje vykdomas 

tikrinančios 

institucijos vidaus 

veiklos kontrolės 

patikrinimas, 

ataskaitoje įstaigos 

veikla vertinama gerai  

arba labai gerai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvų turimų 

įsiskolinimų įstaigai 

už suteiktas paslaugas 

lygis sumažės ne 

mažiau kaip 50 proc. 

lyginant su 2021-12-

31 

 

 

Finansinės kontrolės būk-

lės ataskaita įvertinta labai 

gerai; 

skirti asignavimai naudo-

jami pagal sąmatų išlaidų 

straipsnius, suplanuotus 

ketvirčius ir neviršijant 

numatytų asignavimų; 

per 2022 m. skirtos lėšos 

iki rugsėjo mėn. įsisavin-

tos 75 % nenusižengiant 

sąmatos straipsnių rodik-

liams; 

ataskaitos viešai matomos 

įstaigos interneto svetainė-

je, darželio stenduose. 

 

 

Įstaiga turi ilgalaikių tėvų 

įsiskolinimų už maitinimo 

paslaugą. Naudojami visi 

įmanomi būdai siekiant 

sumažinti šiuos įsiskolini-

mus. 

Iki 2022 m. rugpjūčio 30 

d. įsiskolinimas sumažėjo 

30 %. 
1.3. Puoselėti ir 

tobulinti saugią 

emocinę 

ugdymosi aplinką 

ir palankų 

mikroklimatą, 

stiprinti 

bendruomeniškum

ą bei vidinę 

įstaigos 

komunikaciją, 

sudaryti tinkamas 

sąlygas 

darbuotojų 

bendradarbiavimu

i ir 

psichologiniam 

komfortu 

Atliktas visų 

darbuotojų 

emocinės 

savijautos 

vertinimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliktos 2 apklausos 

dėl darbuotojų 

emocinės savijautos 

įstaigoje (kovo ir 

lapkričio mėn.). 

Iki 2022 m. gruodžio 

30 d. bus atliktas 

mikroklimato 

vertinimo rezultatų 

analizė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 m. sausio mėn. atlik-

ta anoniminė apklausa 

„Darbuotojų savijauta įs-

taigoje“, joje dalyvavo 61 

darbuotojas. 

2022 m. vasario-kovo mė-

nesiais atlikta apklausos 

rezultatų analizė. Jos re-

zultatai parodė, kad bend-

ras psichologinis klimatas 

įstaigoje vertinamas labai 

gerai (92 %); 

94 % darbuotojų pritaria, 

kad įstaigos vadovas visa-

da atsižvelgia į argumen-

tuotą darbuotojų nuomonę 

sprendžiant svarbius dar-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atliktas įstaigą 

lankančių vaikų 

socialinio-emocinio 

mikroklimato 

tyrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plėtojamas 

bendruomenės 

narių tarpusavio 

bendradarbiavimas, 

pedagogų ir tėvų 

komandos 

bendradarbiaudamo

s realizuoja veiklos 

planus, dalyvauja 

socialinės 

partnerystės 

projektuose. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022 m. balandžio 

30 d. bus atliktas 

vaikų socialinio-

emocinio 

mikroklimato 

matavimas, 

apibendrinti rezultatai. 

Bent 95 proc. vaikų 

įstaigoje jaučiasi 

saugūs ir laimingi. 

 

Apklausų ir tyrimo 

rezultatai bus panau-

doti sudarant mikrok-

limato gerinimo pla-

nus. 

 

 Bus organizuotos 

bent 2 bendruomenės 

šventės, 1 sportinis 

renginys, ne mažiau 

nei 2 parodos, 

sudalyvauta įvairiose 

socialinių partnerių 

organizuojamose 

akcijose. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

binius ir asmeninius klau-

simus; 

siekiant pagerinti psicho-

loginį mikroklimatą įstai-

goje 2022 m. gegužės 

mėn. buvo organizuotas 

seminaras: „Pozityvaus 

mikroklimato kūrimas 

bendruomenėje”. 

 

Iki 2022 m. gruodžio 31d. 

buvo atlikti vaikų sociali-

nio-emocinio mikroklima-

to matavimai.  

Rezultatai dar nėra api-

bendrinti. 

  

 

 

 

 

 

 

Buvo organizuotos: Rug-

sėjo 1-osios šventė; 3 tra-

dicinės metų šventės – šv. 

Kalėdų, šv. Velykos, Už-

gavėnių šventė; 2022 m. 

lapkričio mėn. vyko darže-

lio jubiliejaus paminėji-

mas. 

Mokytojai, vaikai ir jų 

tėvai sudalyvavo 5 

respublikinėse kūrybinių 

darbų parodose, 2 šalies 

sveikatingumo ir 

pilietiškumo akcijose. Taip 

pat sudalyvauta 4 

koncertuose, projektuose 

miesto mastu. Mokytojai 

su vaikais dalyvavo 

eTwinning projekte. 

 

Apie 85 proc. darbuotojų 



 

 

 

 

 

 

Siekiant pagerinti 

įstaigos vidinę 

komunikaciją, 

sukurta socialinio 

tinklo facebook 

grupė.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupėje aktyviai 

dalyvauja 90 proc. 

darbuotojų. 

  

 

 

 

dalyvauja įstaigos 

organizuojamuose 

renginiuose bei sprendimų 

įstaigos veiklos klausimais 

priėmime. 

 

Darželio facebook grupėje 

aktyviai dalyvauja 82 proc. 

darbuotojų. 

  

 

 

1.4. Telkti įstaigos 

bendruomenę 

lyderystės 

kompetencijų 

plėtrai. 

Stiprinti darbuo-

tojų lyderystę, 

įtraukiant juos į su 

įstaigos veikla 

susijusių sprendi-

mų priėmimą 

Stiprės sąveika tarp 

įstaigos savivaldos 

institucijų, 

bendruomenės 

narių, pedagogų ir 

tėvų, didės 

atsakomybė, 

motyvuotas 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas.  

 

 

 

 

Darbuotojams bus 

sudarytos sąlygos 

reflektuoti savo 

veiklą ir profesiškai 

augti. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogai kels 

kvalifikaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 proc. mokytojų 

dalyvavo įstaigos, 

miesto renginiuose; 

organizuoti 2 bendri 

renginiai įstaigos 

bendruomenei. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Organizuota tikslinga 

metodinė veikla: 9 

atviros veiklos, bent 3 

geros patirties 

sklaidos renginiai. 

Kiekvienas mokytojas 

turės galimybę dalintis 

su įstaigos kolegomis 

savo gerąja darbo 

praktika. 

 

 

Atsižvelgiant į 

turimus asignavimus 

bus finansuoti 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiai. 

Dalyvaus bent. 85 

proc. mokytojų. 

 

 

95 proc. mokytojų dalyva-

vo Įstaigos renginiuose, 

nuolat įsitraukė į miesto, 

šalies organizuojamus ren-

ginius, projektus. 

2022 m. vasario 7 d. buvo 

organizuotas vienas užsi-

ėmimas bendruomenei:     

„ Pyragų dieną“, 2022 m. 

balandžio mėn. akcija 

„Pradžiugink Rudi” 

  

Iki 2022 m. gegužės 31 d. 

buvo pravestos 9 atviros 

ugdymo veiklos. Aptarti ir 

užpildyti veiklų stebėjimo 

protokolai. 

2022 m. gegužės 21 d. fi-

zinio lavinimo mokytojas 

suorganizavo sportinį ren-

ginį visai darželio bend-

ruomenei. 

 

Inicijuota ir skatinta gero-

sios patirties sklaida ir 

mokymasis vieniems iš 

kitų. Visi mokytojai (100 

proc.) dalijosi savo gerąja 

darbo patirtimi dalyvau-

dami:  

 3 eTwining projektuose, 

2  tarptautiniuose projek-

tuose, 12 respublikinių 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojams bus 

sudarytos sąlygos 

dirbti komandose, 

sprendžiant įstaigos 

aktualius 

klausimus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigoje rezultatyviai 

dirbs metų veiklos 

plano kūrimo, 

edukacinių aplinkų 

kūrimo, 

bendradarbiavimo su 

tėvais darbo grupės. 

  

 

 

projektų,  9 respublikinėse 

parodose. 

 

52 proc. mokytojų dalinosi 

asmeninio profesinio tobu-

lėjimo patirtimi. Pasitari-

mai, susiję su gerosios pa-

tirties sklaida, periodiškai 

vyko 1 kartą per 3 mėn. 

visus mokslo metus. 

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. 

iki 2022 m. gegužės 31 d. 

įstaigos mokytojai aktyviai 

dalyvavo  kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose, 

konferencijose, metodi-

niuose renginiuose, švie-

timo forumuose. 100 proc. 

pedagoginių darbuotojų 

(ne mažiau kaip 5 dienas 

per metus) dalyvavo kvali-

fikacijos tobulinimo rengi-

niuose ir įgytas žinias pri-

taikė ugdymo proceso to-

bulinimui. 

 

Išanalizavus 2022 m. sau-

sio-rugpjūčio mėn. direk-

toriaus įsakymais sudarytų 

darbo grupių ir komisijų 

įstaigos veiklos klausimais 

priimtus sprendimus, nus-

tatyta, kad apie 75 proc. 

pedagoginių darbuotojų 

dalyvauja priimant spren-

dimus įvairiais įstaigos 

veiklos klausimais. 

Įstaigoje nuolat veikia 

darbo grupės ir komisijos: 

įstaigos taryba (jos sudėty-

je yra 3 pedagogai), moky-

tojų taryba – 35 pedago-
gai, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų (išs-

kyrus psichologus) atesta-

cijos komisija – 6 pedago-

gai. Įstaigos metinio veik-



los plano rengimo grupė – 

3 pedagogai, įstaigos gau-

tos paramos skirstymo 

komisija – 3 pedagogai. 

 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Dalyvauta Lietuvos futbolo federacijos (LFF) 

kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija 

(MaFA) organizuotame respublikiniame projekte 

„Futboliukas“ 

Projekte dalyvavo 40 ugdytinių ir 3 

mokytojai. Gauta 10 futbolo kamuolių, 

vartai futbolui žaisti ir 10 sportinių 

aprangų komplektų. 

3.2. Įstaigoje įgyvendinama mentorystė. 3 mokytojai, turintys vyr. mokytojų ir 

metodininko kategorijas tapo mentoriais 

šiuo metu studijuojantiems mokytojams. 

3.3. 2022 m. įstaigos kieme pavyko įrengti sporto 

aikštelę. 

Įrengta nauja, moderni sporto aikštelė 

padeda sistemingai ir kokybiškai skatin-

ti ugdytinių fizinį aktyvumą, stiprinti jų 

sveikatą, kurti integruotą ir darnų svei-

kos gyvensenos ugdymo modelį įstaigo-

je. 

 

3.4. Atnaujinta interneto svetainė. Įstaigos interneto svetainė atitinka 

bendruosius reikalavimus, taikomus 

valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms. Apklausos 

duomenimis 80 % ugdytinių tėvų 

informaciją apie įstaigą sėkmingai randa 

internetinėje svetainėje. 

3.5. Sukurta lopšelio-darželio „Šilelis“ paskyra soc. 

tinkle Facebook. 

Sudarytos sąlygos visuomenei gauti 

viešą, aktualią informaciją apie įstaigoje 

teikiamas paslaugas, vykdomus 

projektus, veiklas. Veiksmingai 

sprendžiami su darželio veikla ir vaikų 

ugdymu susiję klausimai.   

 

 

 

 


