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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Lopšelio-darželio strateginiame plane 2019 – 2021 metams yra numatyti šie strateginiai 

tikslai: 

1) padidinti ugdymo prieinamumą ankstyvojo amžiaus vaikams; 

2) lauko aplinkoje pagerinti sąlygas vaikų tyrinėjimo, kūrybiškumo ir sveikatos stiprinimo 

gebėjimų ugdymuisi; 

3) patobulinti pedagogų gebėjimus kurti ugdymo turinį, padedantį gerinti kiekvieno vaiko 

pasiekimus. 

Lopšelio-darželio 2020 metų veiklos plano tikslai: 

1. Gerinti ankstyvojo ugdymo kokybę, tobulinant mokytojų kompetencijas.  

Pagrindiniai pasiekimai: 

1) įgyvendintas projektas, kurio eigoje mokytojai patobulino kompetencijas, dalyvaudami 

miesto metodinių renginių cikle, KPKC bei nuotolinio ugdymo mokymuose, stebėdami 

praktinę veiklą ir ugdymosi aplinkas socialinių partnerių įstaigose, diskutuodami 

tarpusavyje dėl naujų idėjų diegimo; 

2) ankstyvojo ugdymo grupių veikloje pritaikytos inovacijos: sukurtos palankesnės 

ugdymosi sąlygos ir platesnės galimybės STEAM veikloms lauko aplinkoje, sukurtos 

sensorinio ugdymo erdvės grupėse, įvaldytos naujos IT galimybės, organizuojant  

nuotolinį ugdymą (Zoom platforma, Padlet programėlė), pritaikius vaikų ugdymui Bee-

bot robotukus, interaktyvias grindis. 

Pasiektas realus rezultatas vertinamas labai gerai, nes ankstyvojo ugdymo kokybę grupių 

vaikų tėvai vertina tik labai gerai (75,9 proc.) arba gerai (24,1 proc.). Ankstyvojo ugdymo 

mokytojos patobulino savo kompetencijas, išnaudodamos pavasario karantino laikotarpį 

mokymuisi ir naujų bendradarbiavimo formų su šeima išbandymui. Nors dėl karantino nepavyko 

su numatytais partneriais pilnai įgyvendinti projekto, tačiau praktine patirtimi ir idėjomis dalinosi 

nuotoliniu būdu.  

Ankstyvojo ugdymo patirtis pristatyta ŠMSM projekte „LRT pamokėlės“, patirtimi 

pasidalinta „Švietimo naujienose“ bei įstaigos interneto svetainėje. 

STRAPYJE numatytos rodiklių planinės ir faktinės reikšmės sutampa. 

2. Siekti kiekvieno vaiko pažangos, tikslingai parenkant ir taikant ugdymo strategijas, 

metodus, priemones. 

2020 metais pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimai ir pažanga. 

STRAPIS planiniuose rodikliuose buvo numatyta, kad ne mažiau 80 proc. tėvų ugdymo kokybę 
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vertins labai gerai arba gerai. Atlikta apklausa parodė, kad labai gerai ir gerai ugdymo kokybę 

vertina 98 proc. tėvų. Miesto savivaldybės Švietimo skyriaus organizuoto tyrimo rezultatai taip pat 

atskleidė, kad įstaigos tėvai  nuotolinį ugdymą įvertino gerai. 

Pavasarį dėl paskelbto karantino vaikų ugdymas buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Visi 

įstaigos pedagogai intensyviai mokėsi ir pagerino praktinius įgūdžius IT srityje, išbandydami 

naujas  bendravimo platformas, virtualias mokymosi aplinkas, kurdami skaitmeninį ugdymo turinį 

bei priemones. Siekiant numatyto tikslo, karantino laikotarpiu mokytojai tikslingai dalyvavo 

nuotoliniuose mokymuose ir  įgijo naujų teorinių ir praktinių žinių įtraukiojo ugdymo srityje, kaip 

dirbti su vaikais, turinčiais autizmo spektro, elgesio ir emocijų sutrikimų. 
Svariausi šio tikslo rezultatai:  

1) atlikta mokytojų veiklos planavimo analizė, patobulinta savaitės veiklos plano forma ir 

pritaikyta el. dienyne;  

2) siekiant vaikų ugdymosi pažangos, pritaikytos naujos IT galimybės: sukurtos 

skaitmeninio ugdymo užduotėlės, vaizdo ir garso įrašai, naudojant Padlet programėlę, 

tiesioginio ryšio su šeima ir vaikais palaikymui išmokta naudotis Zoom, Microsoft 

teams, Facebook Messenger ir kt. programomis; 

3) ugdymo procesą maksimaliai organizuojant lauke, išplėtotos STEAM veiklos (ypač 

gamtamokslinių tyrinėjimų ir matematinių gebėjimų ugdymosi), lauko pedagogikos 

elementai, aktyvi sportinė veikla;  

4) gerinant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų pasiekimus, išbandyta Dirfloortime 

metodika,  „Zipio draugų“ įtraukiojo ugdymo metodika,  diegiamos socialinio emocinio 

ugdymo programos „Dramblys“, Kimochis; 

5) Išplėtoti partnerystės ryšiai su Kauno A. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla ir 

sustiprinti priešmokyklinio amžiaus vaikų saugaus elgesio įgūdžiai, dalyvaujant e-

TWINNING projekte, praplėsta vaikų tarpkultūrinio bendradarbiavimo ir 

komunikavimo su kitų šalių vaikais patirtis.  

Tikslo įgyvendinimą vertiname gerai, nes visi vaikai padarė pažangą pagal savo amžiaus 

tarpsnį, poreikius ir gebėjimus. Atlikta mokytojų apklausa, siekiant išsiaiškinti taikytų ugdymo 

strategijų ir metodų efektyvumą, atskleidė, kad vaikų pažangai svarbią reikšmę turėjo IT taikymas, 

STEAM veiklų įvairovė, lauko pedagogikos elementai, išvykos, aktyvios veiklos organizavimas.  

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 

užduotys(tolia

u – užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Užtikrinti 

gerus 

ugdymo(si) 

rezultatus 

Padidės 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis, 

procentais. 

 

Padidės 

priešmokyklinio 

Iki 2020-12-20 ne 

mažiau kaip 70 proc. 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, 

dalis.  

 

 

 

Iki 2020-12-20 ne 

mažiau kaip 75 proc. 

Remiantis mokytojų atlikta 

vaikų pasiekimų vertinimo 

analize,  85 proc. 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekė   pažangą pagal savo 

amžiaus tarpsnį ir raidą.  

 

 

 

Remiantis mokytojų atlikta 

vaikų pasiekimų vertinimo 
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amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis, 

procentais. 

 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai 

ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių 

ugdymo kokybę 

įstaigoje, dalis, 

procentais. 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko raidą, 

dalis.  

 

 

 

Labai gerai – 30 proc. 

(buvo 27 proc.) 

Gerai – 50 proc. (buvo 

48 proc.) 

Patenkinamai – 20 proc. 

Nepatenkinamai – 0 

proc. 

analize,  90 proc. 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekė   pažangą pagal savo 

amžiaus tarpsnį ir raidą.  

 

 

 

Tėvų (globėjų) apklausos 

duomenimis ugdymo 

kokybė įvertinta: 

labai gerai – 69 proc.    

gerai –  29 proc. 

patenkinamai – 2 proc. 

nepatenkinamai – 0 proc. 

 

1.2. Užtikrinti 

prasmingą ir 

saugią vaikų 

savijautą, 

puoselėjant 

bendruomenės 

bendradarbiavi

mo kultūrą ir 

įrengiant 

naujas vidaus 

bei lauko 

aplinkas 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai 

ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių 

vaiko savijautą 

įstaigoje, dalis, 

procentais. 

 

Dviejose grupėse 

išgriautos senos 

pertvaros ir įrengtos 

naujos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukurta saugesnė 

lauko aplinka, 

vykdant higienos 

normą HN 131:2015 

„Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. 

Bendrieji sveikatos 

saugos 

reikalavimai“. 

Labai gerai – 40 proc.  

Gerai – 40 proc.  

Patenkinamai – 20 proc. 

Nepatenkinama – 0 

proc. 

 

 

 

Iki 2020-08-24 

išgriautos dviejų 

ikimokyklinių grupių 

senos pertvaros, 

skiriančios žaidimų ir 

miegamojo patalpas, ir 

įrengtos stumdomos 

pertvaros.  

Iki 2020-08-24 

atnaujinta „Saulučių“ 

grupės rūbinėlės patalpa 

(išdažytos sienos). 

 

 

 

Iki 2020-09-30 atlikti 

100 m
2 

lauko trinkelių 

klojimo darbai. 

Lauko žaidimų 

aikštelėje po nauju 

žaidimų įrangos 

kompleksu įrengta 

minkšta danga. 

Tėvų (globėjų) apklausos 

duomenimis vaikų 

savijauta įstaigoje įvertinta: 

labai gerai – 77 proc. 

gerai – 21 proc. 

patenkinamai – 2 proc. 

nepatenkinamai – 0 proc. 

 

Pavasario karantino metu, kai 

įstaiga buvo uždaryta,  

išgriautos dviejų ikimokyklinių 

grupių senos stiklinės 

pertvaros, skiriančios žaidimų 

ir miegamojo patalpas, ir 

įrengtos stumdomos pertvaros.  

Pertvarų įrengimui buvo 

panaudotos GPM 1,2 procentų 

ir spec. programos lėšos – 4 

tūkst.  

Karantino metu atnaujinta 

„Saulučių“ grupės rūbinėlės 

patalpa. 

 

Šių metų rudenį atlikti 100 m
2 

lauko trinkelių klojimo darbai. 

Gruodžio mėnesį gautas 

finansavimas ir atlikti dar 125 

m
2 

lauko trinkelių klojimo 

darbai. Tam panaudota virš 13 

tūkst. biudžeto ilgalaikio turto 

lėšų. Kiemo teritorijoje baigti 

atnaujinti visi trinkelių takai. 

 Lauko žaidimų aikštelėje po 

nauju žaidimų įrangos 

kompleksu ir vienomis 

sūpynėmis įrengta minkšta 

danga. 



4 

 

1.3. Taikyti 

inovacijas 

ugdymo 

turinio 

įgyvendinimo 

modernizavim

ui ir 

sėkmingam 

įstaigos 

įvaizdžio 

formavimui 

Įgyvendintas 

projektas, turtinant 

ankstyvojo ugdymo 

patirtį ir plėtojant 

partnerystės ryšius 

su kitomis ugdymo 

įstaigomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taikant inovatyvius 

ugdymo būdus, 

metodus ir 

priemones, kuriamas 

į vaikų ugdymo(si) 

rezultatus 

orientuotas ugdymo 

turinys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2020-10-30 

organizuotos metodinės 

išvykos ir diskusijos su 

projekto partneriais: 

Kauno lopšeliu-darželiu 

„Aušrinė“, Kauno B. 

Brazdžionio mokykla, 

Ankstyvojo ugdymo 

mokykla „Eureka“. 

Iki 2020-10-31 lopšelio 

grupėse pritaikytos 

ugdymo turinio 

inovacijos (metodai, 

aplinka, priemonės) ir 

jomis pasidalinta su 

projekto partneriais. 

Iki 2020-11-30 rengtas 

projektas pristatytas 

lopšelio-darželio 

mokytojams. 

 

 

 

 

Kuriamas inovatyvus 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo turinys, 

diegiant IKT, STEAM 

veiklas, plėtojant 

Reggio Emilia, lauko 

pedagogikos elementus 

ir partnerystės ryšius su 

Kauno A. Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla. 

Iki 2020-12-31 SMART 

studija bus papildyta 

technologinio 

tyrinėjimo ir 

sensorinėmis 

priemonėmis: 

konstruktoriais, lavos 

lempa ir kitomis 

sensorinio ugdymo 

priemonėmis, 

interaktyviomis 

knygomis, planšete, 

edukaciniais žaidimais. 

Nuo 2020-03-01 bus 

įsteigtas 1 mokytojo 

padėjėjo etatas. 

Metodinė išvyka iki karantino 

organizuota į ankstyvojo 

ugdymo mokyklą „Eureka“, 

mokytojos dalyvavo Kauno 

lopšeliu-darželiu „Aušrinė“ 

seminare apie ankstyvąjį 

ugdymą. Prasidėjus karantinui 

nepavyko organizuoti išvykų ir 

diskusijų, partnerystė plėtota 

nuotoliniu būdu. 

Abiejų ankstyvojo ugdymo 

grupių veikloje pritaikytos 

inovacijos: sukurtos sensorinio 

ugdymo ir skaitmeninės 

ugdymo priemonės, surinkti ir 

sukaupti STEAM veiklų lauke 

praktiniai pavyzdžiai, 

organizuotas nuotolinis 

ugdymas.  

Ankstyvojo ugdymo projektas 

pristatytas lopšelio-darželio 

mokytojams gruodžio mėnesį 

nuotoliniu būdu. 

 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

procesą maksimaliai 

organizuojant lauke, išplėtotos 

STEAM veiklos, lauko 

pedagogikos elementai, aktyvi 

sportinė veikla, išvykos į šalia 

esančius parkus, mokyklos 

stadioną. Karantino metu 

sukurta naujų priemonių: 

skaitmeninio ugdymo 

užduotėlės, vaizdo ir garso 

įrašai, naudojant Padlet 

programėlę, naudojantis Zoom 

platforma, Facebook 

Messenger programa, 

palaikytas glaudus ryšys su 

vaikais ir jų šeimomis.  

Dėl karantino mažai dėmesio 

skirta Reggio Emilia metodo 

plėtojimui, neįsigyta  

technologinio tyrinėjimo ir 

sensorinių ugdymo priemonių 

SMART studijai. Iki karantino 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės dalyvavo Kauno A. 

Žikevičiaus saugaus vaiko 
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Užtikrinta gera 

vidaus darbo 

kontrolė. 

 

 

 

Įstaigos interneto 

svetainė atitiks teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus ir 

bendruomenės 

poreikius. 

 

 

 

 

Iš Savivaldybės audito 

ir kitų kontroliuojančių 

institucijų gautas labai 

geras arba geras 

įvertinimas. 

 

Moderni įstaigos 

interneto svetainė 

atitinkanti teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus. 

mokyklos renginiuose. 

Nuo 2020-03-01 įsteigtas 1 

mokytojo padėjėjo etatas. 

 

Kontroliuojančios institucijos 

patikrinimų nevykdė. Lopšelio-

darželio asignavimai naudoti 

neviršijant sąmatų ir pagal 

paskirtį. 

 

Lopšelio-darželio internetinė 

svetainė atitinka bendruosius 

reikalavimus valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms: 

užtikrintas prieinamumas 

(pritaikymo neįgaliesiems), 

įdiegti saugos ir vidinis 

informacijos apie pažeidimus 

teikimo kanalai, kiti atitikties 

reikalavimai. Aktuali 

informacija nuolat 

atnaujinama. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

 

 

 

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. Atliktas vieno kabineto remontas: perdažytos  

sienos, pakeistos grindys, naujai įrengtos darbo 

vietos. 

Sukurta saugi ir estetiška darbo aplinka. 

3.2. Inicijuotas saugaus eismo aikštelės projekto 

parengimas.  

Planuojama lopšelio-darželio 

teritorijoje, išardžius seną betoną, 

įrengti saugaus eismo aikštelę apie 300 

m
2
 

3.3. Lauko erdvėse įrengtos dvi vandens kriauklės. Sukurtos galimybės vaikų veiklos 

įvairovei ir higienos įgūdžių 

palaikymui. 

3.4.  

3.5.  

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Pakoreguotų 2020 metų veiklos užduočių nebuvo. 

 

 


