
 

 

PRITARTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“  

Įstaigos Tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. nutarimu, protokolo Nr. 3                                                                                                                                                              

                                                                                                                                    

PATVIRTINTA 

Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“  

Direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu  Nr. V-1 

                                               

 

 

 
VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „PUŠAITĖ“ 

 

2020 m. m. 

                                                 

METINIS VEIKLOS PLANAS 

 

 

 

 

 
 



2 

 

 

I. VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠAITĖ“ PRISTATYMAS 

 

       Institucijos tipas – ikimokyklinio ugdymo įstaiga. 

       Įstaigos priklausomybės tipas – savivaldybės. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas su priešmokyklinėmis grupėmis. 

 

• Ugdymo forma - dieninė. Ugdymo kalba – lietuvių. 

• Adresas: Bistryčios g. 3, Vilnius LT 10318. 

• Telefonas: (8-5) 2343900 , (8-5) 2343792, faksas (8-5) 2343900. 

• El. Paštas: rastine@pusaite.vilnius.lm.lt. 

• Internetinė svetainė: www.darzelispusaite.lt. 

 

       Įstaigos struktūra:  

• vaikų lopšelis (2 - 3 metų vaikams) –  4 grupės; 

• vaikų darželis (3 - 6 metų vaikams) – 6 grupės; 

• priešmokyklinio ugdymo grupės  –  2 grupės.       

 

ĮSTAIGOS SAVITUMAS. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra Lietuvos švietimo sistemos pirmoji pakopa, Vilniaus savivaldybės biudžetinė, 

pelno nesiekianti ikimokyklinė vaikų ugdymo institucija. Lopšelis – darželis „Pušaitė“ vykdo vaikų ugdymo, priežiūros funkcijas, puoselėja visas 

vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės brandą. Darželis įsikūręs ramiame Antakalnio rajone, atokiau nuo miesto šurmulio, pažinimui, tyrinėjimui, 

judėjimui ir sveikatai palankioje gamtinėje aplinkoje su gražia darželio teritorija. Netoliese yra „Saulės slėnis“, įsispraudęs tarp miškų maloniai kviečia 

pasivaikščioti įrengtais pėsčiųjų takeliais, pramogauti žaidimų aikštelėse. Čia vaikai ištisus metus stebi ir tyrinėja aplinkos objektus, gamtos reiškinius, 

dalyvauja pažintinėse išvykose, žygiuose. Kultūrinė aplinka leidžia vaikus supažindinti su: Jono Žemaičio karo akademija, Antakalnio karių kapais, 

Sapiegos parku, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Neries upe, Antakalnio troleibusų parku, Antakalnio biblioteka. Vilniaus lopšelis – darželis „Pušaitė“ yra 

mailto:rastine@pusaite.vilnius.lm.lt
http://www.darzelispusaite.lt/
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juridinis asmuo. Jis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių koncepcija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais. 

 

TĖVŲ IR ĮSTAIGOS BENDRUOMENĖS POREIKIAI. Šeimos ir darželio sąveika grindžiama abipuse pagarba ir supratimu. Bendrai kuriama 

ugdymo kokybė pateisina tėvų lūkesčius kuriant saugaus elgesio taisykles artimiausioje aplinkoje, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų 

įtraukimas į ugdomąsias veiklas, diegiant vaikų sveikatos puoselėjimo, kultūrinius – higieninius ir saviraiškos įgūdžius. Gerai sutariantys tėvai ir 

pedagogai – didžiausia užuovėja vaikui, brandinanti jį ateities mokyklai, ugdanti kaip pilnavertį, save ir aplinką suvokiantį, aktyvų, kūrybingą, 

savarankišką, dorą, stiprią motyvaciją turintį individą. Pedagogas kartu su šeima padeda vaikui atsiskleisti kaip asmenybei. 

 

VAIKAI UGDOMI PAGAL ŠIAS UGDYMO PROGRAMAS: 

• Atnaujinta Ikimokyklinio amžiaus ugdymo programa „Einu vaikystės takeliu“; 

• „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014“. 

 

ĮSTAIGOJE VYKDOMOS PAPILDOMOS PROGRAMOS: 

• Ekologiniu „Pušaitės“ takeliu (ekologinė, aplinkosaugos programa); 

• „Zipio draugai“ (socialinė, edukacinė, emocinė vaikų savijautos gerinimo programa); 

•  „Sveikatos Šaltinėlis“ (sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa). 

 

VALDYMO STRUKTŪRA IR DARBUOTOJAI 

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ administracija: direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Įstaigoje veikia savivaldos institucijos: 

Vilniaus lopšelio –  darželio „Pušaitė“ taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinių tėvus (globėjus) ir 

pedagogus bei steigėjo ir visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems įstaigos uždaviniams spręsti. Tarybą sudaro 9 nariai. 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ pedagogų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo 
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klausimams spręsti. Ją sudaro Direktorius, Direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi darželyje dirbantys pedagogai, kiti ugdymą organizuojantys 

darbuotojai. Pedagogų taryba sudaroma Direktoriaus įsakymu. 

Ūkio personalas: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – rūpinasi įstaigos patalpų paruošimu darbui, organizuoja aptarnaujančio personalo 

darbą, pastatų, inventoriaus, ugdymo priemonių apsaugą; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, statinių priežiūros 

darbininkas, sargai, kiemsargis. 

Vilniaus lopšelyje –  darželyje „Pušaitė“ nuolat veikiančios  grupės ir komisijos: 

 

• Strateginio plano stebėsenos darbo grupė; 

• Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė; 

• Metinio veiklos plano rengimo darbo grupė; 

• Sveikatingumo darbo grupė; 

• Meninio ugdymo darbo grupė; 

• Aplinkos puošybos darbo grupė; 

• „Pušaitės ekologiniu takeliu“ darbo grupė; 

• Maisto kokybės darbo grupė; 

• Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė darbo grupė; 

• Darbo taryba; 

• Vaiko gerovės komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, komisija patvirtinta Direktoriaus įsakymu); 

• Atestacijos komisija (veiklą reglamentuoja nuostatai, komisija patvirtinta Direktoriaus įsakymu); 

• Inventorizacijos komisija (veiklą reglamentuoja steigėjo patvirtinta inventorizacijos tvarka, komisija patvirtinta Direktoriaus įsakymu); 

• Viešųjų pirkimų komisija (veiklą reglamentuoja Viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos Direktoriaus įsakymu). 
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2019-2020 m. m. sukomplektuota 12 grupių, kurias lanko 232 vaikai. 2019-2020 m. m. sausio 1 d. dirba 27 pedagogai iš jų: 

• 4 priešmokyklinio ugdymo mokytojų, 20 ikimokyklinio ugdymo mokytojų; 

• 1 meninio ugdymo mokytojas, 1 psichologas, 1 logopedas, 1 neformaliojo švietimo pedagogas fiziniam lavinimui  

• 6 turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 11 - vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 10  - mokytojo kvalifikacinę 

kategoriją. 

VIZIJA 

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ įstaiga moderni, saugi, atvira visuomenei ir pokyčiams, puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą, ugdanti 

aktyvias, kūrybingas asmenybes ir sudaranti prielaidas sėkmingam mokymuisi mokykloje. 

 

MISIJA 

 

Vilniaus lopšelio – darželio „Pušaitė“ įstaiga garantuojanti kokybišką ugdymą, teikianti vaikų prigimtinius, pažintinius, fiziniu aktyvumu 

pasireiškiančius poreikius ir laiduojanti socializaciją besikeičiančioje visuomenėje. 

                                                                                         

LOPŠELIO – DARŽELIO „PUŠAITĖ“ BENDRUOMENĖS VERTYBĖS 

 

Novatoriškumas – mes mokomės ir pasiruošę keistis; 

Atsakingumas – santykius grindžiame atsakingumo principu; 

Bendradarbiavimas – esame pagarbūs ir geranoriški; 

Atvirumas – esame atviri kaitai, ieškojimams, naujovėms, idėjoms. 
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KULTŪRA 

 

Bendruomenės nariai pripažįsta vaikų kultūrą kaip vertybę, o vaikus – kaip aktyvius savo aplinkos kūrėjus. Įstaigoje vyrauja atmosfera, skatinanti 

visų bendruomenės narių įtraukimą į veiklą, sudaro galimybę tobulėti, būti pripažintam ir vertinamam. Įstaiga turi savitas tradicijas, priimtinas 

visai bendruomenei. Kuriama aplinka jauki, estetiška, saugi, pritaikyta bendruomenės narių poreikiams. 

FILOSOFIJA 

 

Grindžiama pagarba vaikams, kaip nuolat tobulėjančioms, tolerantiškoms asmenybėms, plėtojant jų fizines ir psichines galias, ugdant 

pasitikėjimą savimi ir savo gebėjimais.                                 

PRIORITETAI 

 

Pagrindiniai prioritetai orientuoti į vaiko poreikių tenkinimą. Stengiamasi sudaryti sąlygas, atitinkančias saugius higieninius reikalavimus bei 

skatinančias pažinimą, saviraiškos būdus. Ugdymo procesas grindžiamas vaiko teisėmis veikti, išreikšti savo nuomonę ir daryti įtaką 

sprendimams. Sprendimai daromi ne dėl vaiko, bet su vaiku iš jo perspektyvos. Bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimas, vyraujant 

darnai, savitarpio supratimui ir susitarimui laiduoja glaudžius kontaktus, galimybę įveikti problemas ir siekti bendro tikslo. 

 

PRIORITETINĖS METŲ VEIKLOS KRYPTYS, UŽDAVINIAI 

 

2019-2020 m. m. Steigėjo siūlomos prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Įtraukiojo ugdymo tobulinimas siekiant gerinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybę; 

2. Emocinio intelekto ir sveikatingumo stiprinimas vaikų ugdyme; 

3. Vaikų fizinio aktyvumo bei ekologinių pradmenų skatinimas ir nauda ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 
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  2020 m. išsikeltų prioritetinių veiklos krypčių įgyvendinimo uždaviniai: 

1. Užtikrinti įtraukiojo ugdymo prieinamumą ir kokybę, maksimaliai plėtojant vaikų aprėptį suteikti palankiausias galimybes išskleisti 

individualius gebėjimus ir tenkinti specialiuosius ugdymosi poreikius; 

2. Užtikrinti emociniam intelektui ir sveikatingumui palankų ugdytinių mikroklimatą, formuoti ir įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius; 

3. Sudaryti sąlygas vaikų fizinio aktyvumo plėtotei ugdant kompleksines fizines ypatybes, skatinti ekologinių pradmenų įprasminimą ir 

projektinę veiklą. 

 

2019-2020 m. m. įstaigos išsikeltos prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Įtraukusis ugdymas, atliepiantis ugdytinių poreikius ir galimybes (Idėja – sensomotorinė erdvė prie sporto salės, interaktyvi erdvė ir 

biblioteka – naujame kabinete). 

2. S.T.E.M. (matematiniai, gamtamoksliniai, technologiniai, inžinieriniai gebėjimai) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupėse (Tai ir neformalaus švietimo įtraukimas į veiklas, kurios galbūt suaktyvins tiriamąją pažintinę, konstrukcinę veiklas). 

3. Švietimo pagalbos ir paramos ugdytiniui, šeimai užtikrinimas (nuo rugsėjo turime psichologą, logopedas dar dvi savaites dirbs su PPT 

vaikais, o nuo spalio 1 d. pilnu etatu; yra galimybė turėti specialųjį pedagogą, bet šiuo metu nėra poreikio); 

4. Mentorystė ir metodinė pagalba mažesnę patirtį turintiems pedagogams (turime daug jaunų pedagogų, mokomės mes ir jie). 
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II. VEIKLOS SRIČIŲ ANALIZĖ (SSGG) 

 

Stipriosios pusės Silpnosios pusės Galimybės Grėsmės 

Etosas 

• Ypatingas dėmesys skiriamas 

tinkamų sąlygų sudarymui, 

kurios skatina vaikus atskleisti 

savo individualumą ir 

saviraišką. 

• Įstaiga žinoma, užtikrinanti 

teikiamų paslaugų kokybę, 

teigiamai vertinama Antakalnio 

mikrorajone. 

• Bendruomenės narių skatinimas 

įsitraukti į įstaigos veiklas, 

dalyvauti projektų, konkursų, 

parodų kūrime, rengime ir jų 

vykdyme. 

• Pedagogams sudaromos 

tinkamos sąlygos maksimaliai 

panaudoti savo gebėjimus, 

atskleisti kūrybiškumą.  

• Skatinama mentorystė ir 

metodinė pagalba mažesnę 

patirtį turintiems pedagogams 

• Per didelis vaikų skaičius 

grupėje tenkantis vienam  

pedagogui ugdyti. 

• Dalis pedagogų nepakankamai 

atviri pokyčiams, jaučiama 

bendradarbiavimo, 

iniciatyvumo, platesnės veiklų 

sklaidos stoka. 

• Ne visi bendruomenės nariai 

aktyviai dalyvauja įstaigos 

veiklose. Pasigendama 

inovatyvesnių idėjų taikymo. 

• Skirtingas pedagogų inf. 

kompiuterinio raštingumo (IKT) 

lygis. 

• Per mažas pedagogų dėmesys 

savo kvalifikacijos kėlimui. 

 

 

 

 

• Taikyti interaktyvius mokymosi 

metodus grupėse. 

• Iniciatyvesnis, aktyvesnis 

informavimas ir viešoji sklaida 

apie įstaigos veiklas miesto, 

šalies mastu. 

• Stiprinti ir plėsti įstaigos ryšius 

su šeima, kitomis institucijomis 

ir socialiniais partneriais. 

• Organizuoti bendruomenės 

veiklas grindžiamą kiekvieno 

nario dalyvavimu, 

bendradarbiavimu, komandinio 

darbo metodų taikymu ir 

atsakomybe.  

• Skatinti pedagogus mokytis visą 

gyvenimą. 

• Nėra galimybės visiems 

norintiems vaikams patekti į 

įstaigą.  

• Konkurencingumas tarp 

aplinkinių Antakalnio 

mikrorajono mokyklų.  

• Kompetentingų pedagogų 

nepasitenkinimas gaunamu 

atlygiu. Nelankstumas skatinant 

tobulintis IKT srityje. 

 

 

 

 

Vaiko ugdymasis, pagalba ir parama vaikui, šeimai 

• Įgyvendinamos ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

• Nepakankamai lankstus, 

integralus kasdienės veiklos 

• Susipažinti su švietimo ir šalies 

naujovėmis, gilintis ir jas taikyti 

• Vietų priimti visus vaikus, 

norinčius lankyti grupes 
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programos. 

• Taip pat Sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo programa „Sveikatos 

šaltinėlis“. 

• Nuoseklus ir lankstus ugdomojo 

proceso planavimas leidžia 

kūrybiškai ir profesionaliai 

planuoti vykdomas veiklas, 

atliepiant įstaigos programos 

turinį. 

• Ugdymosi turinio planavimas 

remiasi valstybinėmis 

rekomendacijos, tenkina 

šeimos, vietos bendruomenės 

poreikius. 

• Ugdytojų, ugdytinių ir jų 

šeimos narių sąveika 

grindžiama partneryste, 

pasitikėjimu, bendravimu ir 

bendradarbiavimu.  

• Pedagoginis personalas 

kvalifikuotas, turintis ilgametę 

darbo patirtį, siekiantis 

inovacijų, pradedant taikyti 

S.T.E.M. metodiką 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, siekiant suaktyvinti 

planavimas. 

• Stokojama lėšų ugdymosi 

priemonėms, didaktinei 

medžiagai įsigyti. 

• Jaučiamas informavimo 

trūkumas tėvams vaikų 

ugdymosi klausimais. 

• Ne itin aktyviai visi darželio 

bendruomenės nariai (auklėtojų 

padėjėjos, VSP, logopedė, 

psichologė ir kt.) dalyvauja 

įstaigos veiklose. 

• Nepakankamas šeimos, vietos 

bendruomenės ir socialinių 

partnerių dalyvavimas įstaigos 

renginiuose, projektinėse 

veiklose. 

• Ne visų paslaugų kokybė 

pakankama.  

• Ne visuomet laiku reaguojama į 

iškilusius naujus vaikų 

poreikius. 

• Nėra socialinio pedagogo etato 

galimybės. 

• Nepakankamas tėvų dėmesys 

skiriamas papildomo ugdymosi 

tiriamajai veiklai. 

 

veiklose, naudojantis 

informacinėmis 

kompiuterinėmis 

technologijomis (IKT). 

• Atnaujinus įstaigos internetinę 

svetainę informacija 

koncentruota, informatyvi, 

prieinama, patogi 

• Pedagogų skatinimas 

tobulinti(s) ir kelti(s) 

kvalifikaciją.  

• Plėtoti darželio ir šeimos 

partnerystę, kuriant įstaigos 

edukacinę aplinką. 

• Teigiamo mikroklimato 

bendruomenėje palaikymas. 

• Įtraukti visus bendruomenės 

narius į ugdymosi proceso 

planavimą ir įgyvendinimą. 

• Galimybė rinktis darbo kryptis, 

veiklos prioritetus, dalyvauti 

projektuose, programose, 

metodinėje veikloje. 

• Ugdymo proceso organizavimui 

skirtų lėšų racionalus 

panaudojimas. 

• Nuolat aiškintis šeimų, 

auginančių vaikus, poreikius.  

ikimokyklinėse įstaigose 

trūkumas. 

• Darbuotojų motyvacijos 

mažėjimas, laisvų vietų 

įsidarbinti didėjimas. 

• Kol kas specialistų netrūksta, 

bet ateityje kolektyvui papildyti 

reikės jaunų specialistų, kurių 

stygius gali turėti reikšmingos 

įtakos ugdymosi kokybės 

užtikrinimui. 

• Blogėjanti bendra įstaigos 

pastato būklė – įstaigai jau 48 

metai. 

• Didelis tėvų užimtumas. 

• Didėja nepilnų šeimų skaičius. 

• Daugėja vaikų, turinčių 

sveikatos sutrikimų, specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

• Neišnaudojamos platesnės, 

įvairesnės, (ne)tradicinės 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybės, 

kuriant šiltesnį įstaigos vietos 

bendruomenės mikroklimatą. 

• Nepakankamas tėvų 

domėjimasis vaikų ugdymusi ir 

dalyvavimas veiklose. 

http://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2016/01/Pu%C5%A1ait%C4%97s-Sveikatos-programa-Sveikatos-%C5%A1altin%C4%97lis_2017_2021_pdf.pdf
http://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2016/01/Pu%C5%A1ait%C4%97s-Sveikatos-programa-Sveikatos-%C5%A1altin%C4%97lis_2017_2021_pdf.pdf
http://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2016/01/Pu%C5%A1ait%C4%97s-Sveikatos-programa-Sveikatos-%C5%A1altin%C4%97lis_2017_2021_pdf.pdf
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tiriamąją pažintinę, 

konstrukcinę veiklas. 

• Dalyvavimas respublikinės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

kūno kultūros pedagogų 

asociacijos (RIUKKPA), 

Lietuvos tautinio olimpinio 

komiteto (LTOK) renginiuose, 

projektuose, akcijose ir 

iniciatyvose. 

• Atvirų ugdomųjų veiklų, dienų, 

savaičių organizavimas ir 

stebėjimas, siekiant gerinti 

ugdymosi kokybę, dalintis 

gerąja patirtimi. 

• Puiki įstaigos geografinė padėtis  

sudaro sąlygas vykdyti plačią 

edukacinę – pažintinę – 

kultūrinę veiklą. 

• Paslaugų teikimas grindžiamas 

atsižvelgiant į Vaikų teisių 

konvenciją, LR Švietimo 

įstatymą bei kitus vaikų teises 

reglamentuojančius teisės aktus  

bei vaiko poreikius, šalies 

Švietimo pagalbos ir Socialinės 

paramos prioritetus. 

• Įstaigoje teikiamas papildomas 

 • Laiku ir tinkamai reaguoti į 

iškilusius naujus vaikų 

poreikius. 

• Kurti lanksčią bendravimo su 

šeima sistemą. 
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ugdymas: šokių, futbolo, 

krepšinio, kovos menų, 

robotikos, keramikos, tapybos, 

anglų kalbos būreliai. 

• Vaikams, turintiems kalbos 

sutrikimų, teikiama logopedo 

pagalba. 

• Vaikams, turintiems emocinių, 

elgesio psichologinių sutrikimų, 

teikiama psichologo pagalba. 

• Sudarytos palankios sąlygos 

vaikų fiziniam aktyvumui 

ugdytis organizuojant formalaus 

ugdymo kūno kultūros 

užsiėmimus tris kartus savaitėje. 

Ugdymosi pasiekimai 

• Vaikų pažanga atitinka 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymosi 

programą, įtraukiojo ugdymo 

metodiką, pedagogų, tėvų 

lūkesčius. 

• Akivaizdi logopedo, psichologo 

pagalba specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų 

ugdymosi pažangai. 

• Kūrybiškai organizuojami 

renginiai (panaudojant gamtinės, 

• Pedagogai ne visuomet 

orientuojasi į ugdymą iš vaiko 

perspektyvos, planuodami savo 

veiklas nepateikia išsamių 

veiklos aprašų, užtrunka 

dalindamiesi viešąją veiklų 

sklaida. 

• Nors mažėja vaikų, turinčių 

PPT (pedagoginė, psichologinė 

tarnyba) pažymas dėl 

rekomendacijų teikti 

individualią paramos vaikui ir 

• Sistemingai ir įvairiomis 

formomis teikti rekomendacijas 

tėvams, organizuoti švietimo 

paslaugas, seminarus, 

konsultacijos šeimoms. 

• Išnaudoti galimybę įtraukti 

tėvus – specialistus (lietuvių k., 

daugiakalbio, pradinio ugdymo 

mokytojus, soc. pedagogus, 

logopedus), Vilniaus kolegijos, 

Pedagogikos fakulteto 

studentus, atliekančius praktiką 

• Pedagogams nėra galimybių 

kelti kvalifikaciją užsienyje. 

• Daugėja vaikų iš mišrių-

daugiakalbių, asocialių šeimų, 

tai stabdo ugdymosi pažangą. 

• Mažas pedagogų atlyginimas. 

• Silpnėjanti vaikų sveikata, 

didesnis vaikų sezoninis 

sergamumas. 
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antrinių žaliavų medžiagas), 

vyksta valstybės atmintinų dienų 

minėjimo šventės, sporto 

žaidynės, sportinės pramogos 

visais metų laikais įtraukiant 

šeimos narius, socialinius 

partnerius, vykdomos įvairios 

šeimų popietės, vakaronės. 

• Aktyvus dalyvavimas rajono, 

miesto, respublikiniuose 

konkursuose, seminaruose, 

konferencijose, akcijose,  

olimpiadose,  parodose. 

šeimai specialistų komandos 

pagalbą, tačiau daugėja 

individualios pagalbos 

reikalaujančių įvairiapusiškai 

raidai stiprinti vaikų. 

• Tėvai ne visuomet įtraukiami į 

grupių veiklą, jos planavimą, 

organizavimą. 

• Nepakankamai išlaisvintas 

vaiko kūrybiškumas. 

• Nepakankamas tėvų aktyvumas 

dalyvauti respublikiniuose, 

miesto renginiuose. 

į savanorišką veiklą.   

• Toliau siekti visapusiškos, 

kūrybiškumą skatinančios vaiko 

ir pedagogo sąveikos. 

 

Ištekliai, įstaigos valdymas ir kokybės garantavimas 

• Dirba kvalifikuoti mokytojai: 

meninio ugdymo, fizinio 

ugdymo, logopedas, 

psichologas. 

• Personalui sudarytos sąlygos 

kvalifikacijai kelti. 

• Vidinės įstaigos erdvės 

naudojamos tinkamai, 

racionaliai, pastoviai 

remontuojamos, atnaujinamos, 

papildomos būtiniausiomis 

ugdomo priemonės. 

• Racionaliai ir optimaliai 

naudojami ištekliai. 

• Tik šeši pedagogai turi įgiję 

auklėtojo-metodininko 

kvalifikacinę kategoriją. 

• Nėra auklėtojo-eksperto 

kvalifikacinę kategoriją turinčio 

pedagogo. 

• Neaktyvi rėmėjų paieška  

(negebama kurti ir teikti 

paraiškas finansuojamiems 

projektams ir jų teikiamai 

paramai gauti ). 

• Grupių patalpos ne visada 

atitinka higienos normų 

reikalavimus (tik 4 grupės iš 12 

• Skatinti pedagogus kvalifikuotis 

jų interesus ir poreikius 

atitinkančiuose kursuose, 

seminaruose. 

• Aukštesnių kvalifikacinių 

kategorijų įgijimas. 

• Dalyvavimas, paraiškų teikimas 

finansuojamų projektų kūrime. 

• Metodinių grupelių veiklos 

aktyvinimas. 

• Kurti saugią, higienos normas 

atitinkančią ugdymo aplinką. 

• Dalyvauti Vilniaus m. 

savivaldybės vykdomame vaikų 

• Per dažnas tų pačių pedagogų 

noras vykti į kvalifikacinius 

kursus, seminarus. 

• Darželio bendruomenė 

neturi būtinų įgūdžių rengiant 

paraiškas ES projektams. 

• Didėja lėšų poreikis, susijęs su 

sistemingu aplinkos, seno 

pastato vidaus ir išorės 

atnaujinimo ir kitais remonto 

darbais. 

• Darbo grupės veiksmingos, kai 

dalyvauja aktyvūs pedagogai.  

• Didelės aktyvių bendruomenės 
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• Sukurta aplinka tenkina 

fizinius, emocinius ir dvasinius 

vaikų poreikius, atitinka jų 

amžių. 

• 2 procentų lėšos suteikia 

galimybę turtinti įstaigos 

materialinę bazę. 

• Įstaiga turi savo biudžeto 

planavimo ir tikslingo lėšų 

panaudojimo sistemą. 

• Bendruomenė informuojama 

apie gaunamas lėšas, finansinę 

įstaigos būklę.  

• Parengtas strateginis mokyklos 

planas, metinė veiklos 

programa bei jų įgyvendinimas.    

• Įstaigos bendruomenė dalyvauja 

veiklos planavime bei 

įgyvendinime. 

• Pedagogų dalyvavimas 

mokyklos politikos ir strategijos 

formavime. 

turi po dvi patalpas: žaidimų ir 

miego, laiptinės turėklai 

neatitinka higienos normų 

reikalavimų). 

• Turimi ištekliai pilnai 

nelaiduoja įstaigos materialinės 

bazės atnaujinimo. 

• Palaipsniui atliekami grupių 

vidaus remonto darbai pagal 

būtinybę. 

• Metinės veiklos programos 

įgyvendinimas ne visada 

laiduoja įstaigos ugdymo 

kokybę. 

• Nepakankamai lankstus planų 

įgyvendinimas, dalies pedagogų 

veikla tik epizodinė. 

maitinimo sąlygų ir kokybės 

gerinimo (pilotiniame) projekte. 

• Visų bendruomenės narių 

įtraukimas į įstaigos veiklą. 

• Personalo darbo kokybės 

vertinimas ir tobulinimas. 

• Vadybos kursai (vadovai, 

pedagogai). 

• Kurti bendraujančią ir 

bendradarbiaujančią įstaigos 

politiką. 

narių laisvo laiko sąnaudos. 
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SVARBIAUSI MOKYKLOS PASIEKIMAI 2019-2020 METAIS 

 

Ugdymo procesas vyko sėkmingai. Kryptingai įgyvendintos ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo programos. Visus metus siekėme ugdymo 

ir ugdymosi kokybės gerinimo. Suprasdami, kad ugdymo kokybė priklauso nuo įstaigoje dirbančių pedagogų, nuo jų noro tobulėti, gilinti savo žinias 

įvairiais aspektais, skatinome ir sudarėme jiems sąlygas lankyti kvalifikacijos kėlimo seminarus, konferencijas. Džiaugėmės, kad pedagogai aktyviai 

dalyvauja pedagogų tarybos posėdžiuose, metodiniuose susirinkimuose, dalinasi gerąja darbo patirtimi, dalyvauja įvairių rajonų metodinių ratelių 

gerosios patirties sklaidoje. 

2019 mokslo metais pedagogai organizavo vaikų išvykas, šventes, kūrybinių darbų parodas, kvietėme bendradarbiauti ir įsitraukti grupių tėvelius. 

Siekiant įgyvendinti iškeltus prioritetinius uždavinius įstaigoje vykdomos tradicinės šventės, pramogos, projektinės veiklos, sveikatinimo renginiai. 

Tradicinės įstaigos šventės, pramogos: 

1. Rusėjo 1-oji. 

2. Oranžinio traukinio (Moliūgo) kelionė  2019 m. spalio mėn. - ikimok. ugd. mokytojos Rūta Jevsejevienė, Jolita Matulytė, Neringa 

Bulevičienė, Alma Kieraitė, Ieva Petrauskienė. 

3. Rudenėlio švenčių vedimas, nuo 2019 m. spalio mėn. – lapkričio mėn. visos įstaigos grupės. 

4. Kalėdinė eglutė, 2019 m. gruodžio mėn. 20 d. 

5. Kalėdinės paramos akcijos „Ankstukai“, „Sušildykime vienišus žmones“ 2019 m. gruodžio mėn.  

6. Užgavėnių šventė. „Užgavėnių personažai“.  

7. Vasario 16-osios dienos minėjimas darželyje, 2019 m. vasario mėn. visų grupių bendruomenės nuo 3-5 amžiaus metų muzikos salėje. 

8. Kovo 11-osios dienos minėjimas, 2019 m. kovo mėn. visų grupių bendruomenės nuo 3-5 amžiaus metų muzikos salėje 

9. Šeimos šventės nuo 2019 m. nuo gegužės mėn. 

10. Priešmokyklinių gr. išleistuvės, 2019 m. gegužės mėn. 27 d. 

11. Vaikų gynimo dienos šventė. 2019 m. gegužės mėn. 03 d. Vykdytojai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Malinauskienė, 

ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Marija Andziulevičienė, Angelė Morozienė, Roma Žilionienė, Aušra Končienė 
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12. Rasos (Joninių) šventė. 2019 m. gegužės mėn. 21 d. Vykdytojai: meninio ugdymo ped. Šilenė Drūlienė, ikimok. ugd. mokytojos: Neringa 

Bulevičienė, Alina Bazys, Alma Kieraitė, Jurgita Morkūnaitė-Utkienė 

13. Mindaugo karūnavimo diena. 2019 m. 07 mėn. 05 d. Vykdytojai: ikimok. ugd. mokytojos Rūta Jevsejevienė, Jolita Matulytė, Deimantė 

Katkauskaitė, Karolina Drąsutytė, Kristina Geradavičiūtė 

14. Žolinė. 2019 m. 08 mėn. 14 d. Vykdytojai: ikimok. ugd. mokytojos: Indrė Eimanavičiūtė, Aurelija Statkevičienė, Vaiva Karneckaitė 

15. Šv. Baltramiejaus šventė (Gandrinės). 2019 m. 08 mėn. 23 d. Vykdytojai: ikimok. ugd. mokytojos: Aldona Karoblienė, Rita Jurevičienė 

 

Vykdytos projektinės veiklos: 

1. Dalyvavome LTOK ir RIUKKPA organizuotame respublikiniame projekte „Lietuvos Mažųjų Žaidynės“, atsakinga ikimok. ugd. mokytoja 

Vilija Gerasimovičienė koordinavo 1 ir 2 Vilniaus miesto atkrintamųjų etapų renginius. 

2. Respublikinis projektas „Vėduoklė mamai  2019”. 2019 m. 05 mėn. 03 d. Vykdytojai: ikim. ir priešmok. ugd. mokytojai 

3. Projektas ikimokyklinėms, priešmokyklinėms gr. „Graži šypsena. Sveiki dantukai“ 2019 m. 11 mėn. Vykdytojai: Visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė E. Motūzaitė, odontologai 

4. Projekto „Pušaitės ekologiniu takeliu“ vykdymas: Žibintų vakaras - Šv. Martyno diena. 2019 m. 11 mėn. 11 d.  

 

Sveikatinimo renginiai:  

1. Europos judėjimo savaitės „BE ACTIVE“ sportinės pramogos ir iniciatyvos (2018-2019 m. m.) 

2. Respublikinio projekto „Lietuvos Mažųjų Žaidynės“ estafečių turnyrai, 2018-2019 m. m. 

3. Europos judumo savaitė „Žingsniuokite kartu!“ 2019 m. 09 mėn. 18-20 d. Atsakinga: ankstyv. ugd. mokytoja Roma Žilionienė 

4. Respublikinė akcija „Rieda ratai rateliukai“ minint Tarptautinę dieną be automobilio 2019 m. 09 mėn. 19 d. Atsakinga: ikim. ugd. mokytoja 

Vilija Gerasimovičienė 

5. Sveikatingumo iniciatyva „Vaisių-daržovių puota“ 2019 m. 10 mėn. Atsakinga: ankstyv. ugd. mokytoja Deimantė Katkauskaitė 

6. „Vitaminizuota“ sveikatingumo iniciatyva; „Arbatėlių popietės“  2019 m. 11 mėn. Atsakinga: ikim. ugd. mokytoja Karolina Drąsutytė 

7. „Sportuojančios grupės-sportuojantis koridorius-sportuojantis darželis“ 2019 m. 12 mėn. Atsakingos: ikim. ugd. mok. Kristina 
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Geradavičiūtė, Vaiva Karneckaitė 

8. „Olimpinių vertybių ugdymo programos“ mokymai Vilniaus miesto pedagogams. 2019 m. lapkričio 15-16 d. Vykdytojai ikim. ugd. 

mokytojos V. Gerasimovičienė, U. Avižienytė 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2019-2020 MOKSLO METAMS 

  TIKSLAI: 

1. Ugdymo kokybės gerinimas ir modernizavimas, taikant įtraukiojo ugdymo metodiką.  

Plėsti edukacinių išvykų, mobilių erdvių, neformaliojo švietimo pritaikymą atliepiant individualius ugdytinių  poreikius ir galimybes, kuriant ir. 

Skatinti įstaigos bendruomenės iniciatyvas formuojant ugdymo turinį, dalyvaujant vaikų ugdyme, puoselėjant įstaigos tradicijas, diegiant naujus 

mokymosi metodus, keičiant ugdymosi aplinkas, įvairinant mokymosi formas. 

2. Ugdytinių saugumo, emocinio intelekto ir sveikatos stiprinimas.  

Sudaryti sąlygas pažinti ir taikyti sveikos mitybos principus, užtikrinant palankų ugdytinių sveikatai mikroklimatą, sveikos gyvensenos įgūdžių 

formavimąsi, siekiant visuminio emocinio intelekto ugdymo. 

3. Asmeninės ugdytinio pažangos skatinimas, atsižvelgiant į individualius ugdymosi poreikius ir galimybes. 

Pažinti vaiką ir jo šeimos poreikius, suteikti paramą ir pagalbą ugdymosi pažangai ir patirčiai kaupti.  

Plėtoti pilietines veiklas (iniciatyvas, projektus) sudominant ugdytinius Lietuvos istorija, tradicijomis, puoselėjant bendruomenės pilietiškumą. 

4. Darželio materialinės bazės gerinimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. 

Kurti bendruomenę, kurioje tariamasi, kolegialiai priimami sprendimai, paisoma nuomonė ir palaikoma žmogiškųjų išteklių parama. 

 

 

I TIKSLAS 

Ugdymo kokybės gerinimas ir modernizavimas 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi Laukiamas rezultatas 

Tikslingai stebėti ir 

fiksuoti kiekvieno 

vaiko ugdymosi 

pasiekimus siekiant, 

Tobulinamas vaiko visuminį 

ugdymąsi skatinantis, pedagogui 

patogus ir tėvams informatyvus 

vaikų pasiekimų vertinimo 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

Patobulinta vertinimo sistema, 

kurioje atsiskleidžia vaiko 

daroma pažanga, išryškinti 

ugdymosi poreikiai. 
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kad vaiko pasiekimų 

vertinimo išvados 

būtų pagrindas 

ugdymosi turinio 

formavimui. 

modelis. grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Sukurta vertinimo sistema įgalins 

tikslingai kelti ilgalaikius ir 

trumpalaikius tikslus. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimas 

– pedagoginės priežiūros 

vykdymas. 

2020 m. Žmogiškieji 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė 

Gerės veiklos kokybės 

vertinimas, pedagogų 

įsivertinimas ir tobulėjimas. 

Gerinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

integravimosi ir 

įtraukiojo ugdymo 

galimybes. 

Ugdymo turinys formuojamas, 

iškeliant konkrečius tikslus, 

atliepiant vaiko poreikius. 

Patobulinta ugdymo turinio 

planavimo forma, orientuota į 

vaiko veiklos įvairovę.  

Ilgalaikių ugdymo tikslų ir 

trumpalaikių uždavinių dermė 

planavimo procese. 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Parengtas ilgalaikis grupės planas 

derės su grupės vaikų pasiekimų 

vertinimuose įvardintais 

ugdymosi poreikiais ir leis 

aktyviai veikti įvairių ugdymosi 

poreikių turintiems vaikams. 

Veikla tikslingai planuojama 

derinant „vaiko balsą“ ir 

pedagogo išsikeltus tikslus. 

Planuojant veiklą pedagogai 

numato individualizuotas, 

diferencijuotas, personalizuotas 

užduotis skirtingų gebėjimų 

vaikams, naudoja inovatyvius 

metodus. 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 

pagalbos vaikui 

specialistai 

Efektyvesnė, patrauklesnė 

ugdomoji veikla, diferencijuotos 

užduotys. 

Saviraiškos galimybė ir būdas 

įvertinti savo žinias. 

Pedagogų kompetencijos 

augimas. 

Vaiko gerovės komisijos veikla ir 

informacija tėvams. 

Teikti kokybiškas paslaugas 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, logopedė 

Rūta Liubinavičienė, 

Aptarta vaiko gerovės komisijos 

veikla ir informuoti tėvai. 

Specialiųjų poreikių turintys 
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specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams. Bendradarbiauti su 

VPPT. 

psichologė Jūratė 

Miežytė-Tijūšienė, 

VGK grupė 

vaikai gaus kvalifikuotą logopedo 

pagalbą. 

Paruoštos korekcinės užduotys 

vaikų ugdymui namuose, 

informaciniai lankstinukai 

tėvams. 

Efektyvinti įstaigos 

teritorijoje esančias 

edukacines erdves ir 

išnaudoti jas vaikų 

ugdymui. 

 

Papildoma (neformalaus 

švietimo) veikla pagal vaikų 

pomėgius ir tėvų poreikius: 

krepšinis, futbolas, anglų k., 

dailė, pramoginiai šokiai, gatvės 

šokiai. 

Pagal 

sutartis su 

edukacinių 

programų 

rengėjais 

Tėvų lėšos Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai 

Sutartys su paslaugų tiekėjais. 

Būrelių veiklos dokumentai. 

Kviesti meninius kolektyvus į 

darželį: MKČ menų mokykla, 

Balio Dvarionio muzikos 

mokykla 

Pagal 

sutartis su 

edukacinių 

programų 

rengėjais 

Tėvų lėšos Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė 

Sutartys su paslaugų tiekėjais. 

Tiriamoji veikla, apklausos 

pedagogams, tėvams veiklos 

organizavimo, vaikų ugdymo 

kokybės gerinimo klausimais. 

2020 m. Žmogiškieji 

resursai 

Direktorės pavaduotoja 

ugdymui Ona 

Malinauskienė, 

grupių auklėtojai 

Bendruomenės nariai išreiškia 

savo poreikius ir lūkesčius, 

analizuojama įstaigos veikla, 

numatyti tobulinimo žingsniai. 

Tradicinių ir netradicinių 

renginių, projektų organizavimas 

įtraukiant visą bendruomenę ir 

socialinius partnerius (Vasario 

16-oji, Kovo 11-oji, Rugsėjo 1-

oji, Vitaminizuotas 2015-2016“, 

„Advento vakaras“, kalėdinės 

2020 m. Žmogiškieji 

resursai, tėvų 

lėšos 

Grupių auklėtojai Kyla darbo komandoje 

kompetencija, glaudesni 

bendruomenės tarpusavio ryšiai. 

Įgyvendinamos priemonės, 

projektai sudaro galimybę vaikui 

būti aktyviam, bandyti ir atrasti, 

kurti save kaip asmenybę. 
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šventės, šeimos šventės, 

išleistuvės). 

Vaikų darbai puošia įstaigą, 

gerbiama vaiko kultūra. 

II TIKSLAS 

Ugdytinių saugumo ir sveikatos stiprinimas 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi Laukiamas rezultatas 

Sudaryti saugias 

sąlygas ir skatinti 

aktyviai judėti, 

sportuoti, lavinti 

judesius, ugdyti 

fizines galias ir 

visuminį emocinį 

intelektą įstaigos 

edukacinėse 

aplinkose 

Kūno kultūros užsiėmimai sporto 

salėje ir lauke, rytinė mankšta, 

sportinės pramogos, sveikatos 

valandėlės, savaiminė judri 

veikla, judrieji žaidimai lauke 

saugaus eismo, futboliuko 

aikštelėse. 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai, 

ugdymo lėšos 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Padidėjęs vaikų atsparumas 

ligoms, aktyvus, gebantis rasti 

sau mėgstamą veiklą vaikas. 

Tėvai mažiau praleis darbo laiko 

vaiko slaugai. 

Projekto įgyvendinimas praplės 

ugdymo turinį, 

pagerės vaikų sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo 

kompetencija, įgys socialinių, 

emocinio intelekto ugdymo 

įgūdžių. 

Įgyvendinti „Be active“ Europos  

judėjimo savaitės, respublikinės 

iniciatyvos „Sportuojantis 

koridorius“ renginiai. 

2020 m.  Intelektualiniai 

resursai, tėvų 

lėšos 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Vaikai ugdysis sveikos 

gyvensenos įpročius. 

Sveikatingumo darbo grupės 

Sveikatos stiprinimo ir saugojimo 

programos „Sveikatos šaltinėlis“ 

įgyvendinimas.  

2020 m.  Intelektualiniai 

resursai, tėvų 

lėšos 

Sveikatingumo darbo 

grupė, ikim. ugd. 

mokytoja Vilija 

Gerasimovičienė 

Vaikai įgys žinių, praktinių 

įgūdžių apie sveiką gyvenseną, 

formuosis įprotis judėti, aktyviai 

gyventi. 
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Plėsti ekologinio 

ugdymo žinias, 

sudominti vaikus 

vykdoma veikla 

Atliekų rūšiavimas ir tvarkymas, 

teritorijos priežiūra ekologinei 

kultūrai ugdyti. 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Stanislava Petkevičienė, 

grupių auklėtojai 

Bendruomenės nariai tobulins 

ekologinės kultūros įgūdžius, 

atsisakys sveikatai kenksmingų 

produktų. 

Projekto  „Pušaitės ekologiniu 

takeliu“ veiklos  įgyvendinimas  

2020 m.  Žmogiškieji 

ištekliai 

Ekologinio  projekto 

darbo grupė, ikim. ugd. 

mokytoja Neringa 

Bulevičienė 

Vaikai įgys žinių, praktinių 

įgūdžių apie ekologiją.  

Formuoti teisingą 

vaiko požiūrį į 

tinkamą, visavertę 

mitybą, sveikai 

maitinti vaikus 

Paramos programos vykdymas 

„Pienas vaikams“ ir „Vaisių 

vartojimo skatinimas 

mokyklose“. 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

dietistė  Irena 

Freimanienė 

Vaikai ugdysis sveikos mitybos 

įpročius. 

Sveikatos teminių dienų, savaičių 

organizavimas, pokalbiai, 

konkursai. 

2020 m.  Intelektualiniai 

resursai, tėvų 

lėšos 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Vaikai ugdysis sveikos mitybos 

įpročius. 

Ugdyti pozityvų 

požiūrį į sveiką ir 

saugią gyvenseną, 

Įgyvendinti tarptautinę programą 

„Zipio draugai“. 

Taikyti įvairias emocinio 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Metodinės grupės nariai Vaikai gebės spręsti jų amžių 

atitinkančius socialinius 

sunkumus. 
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socialinių bei 

emocinių sunkumų 

įveikimo gebėjimus 

intelekto ugdymo priemones. 

Ugdyti vaikų 

socialinius 

gebėjimus, emocinį 

intelektą, diegiant 

naujus mokymosi 

metodus, keičiant 

ugdymosi aplinkas, 

įvairinant mokymosi 

formas per kūrybinę 

veiklą, žaidimus, 

edukacijas, išvykas  

Organizuoti saugaus eismo 

savaitę „Mažieji eismo dalyviai“. 

2020 m.  Intelektualiniai 

resursai, 100 

Eur 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė,  

grupių auklėtojai 

Vaikai įgys žinių, praktinių 

įgūdžių apie elgesį kelyje. 

Edukacinės programos ir išvykos 

pagal grupių ilgalaikius planus, 

pritarus tėvams: 

- saugus eismas; 

- sveika gyvensena. 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai, tėvų 

lėšos 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė,  

direktorės pavaduotoja 

ugdymui Ona 

Malinauskienė 

 

Reprezentuoti 

įstaigą, jos veiklą 

Bendradarbiavimas su ikimok. 

įstaigomis, dalyvavimas Vilniaus 

m. metodinio būrelio „Neris“ 

veikloje. Bendradarbiavimas su 

Vilniaus Antakalnio 

progimnazija: mokytojų ir 

pedagogų pasitarimai, lankymasis 

darželyje ir mokykloje, 

susitikimas su tėvais, vaikų 

dalyvavimas veikloje. 

Bendradarbiavimas su Vilniaus 

kolegijos Pedagogikos fakultetu, 

VK Kūno kultūros ir sporto 

centru (socialiniai partneriai). 

2020 m. Žmogiškieji 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

ikim. ugd. mokytoja 

Vilija Gerasimovičienė 

Palaikomi ryšiai su ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis. 

Pasidalinta darbo patirtimi, 

dalyvauta bendruose renginiuose, 

įgyvendinami bendradarbiavimo 

priemonių planai.  
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III TIKSLAS 

Asmeninės ugdytinio pažangos skatinimas, atsižvelgiant į individualius ugdymosi poreikius ir galimybes 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi Laukiamas rezultatas 

Vertinti ugdytinių 

pasiekimus ir 

pažangą atsižvelgiant 

į individualias galias 

ir gebėjimus 

Vaikų pasiekimų žingsnių 

nustatymas pagal vaiko pažangos 

vertinimo sritis. 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai, 

ugdymo lėšos  

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

Pedagogai analizuos 

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo aprašą“. 

Įvertins, koks grupės vaikų 

pasiekimų atitinkamoje srityje 

lygis pagal žingsnius. 

Gautomis išvadomis naudosis 

ugdomosios veiklos planavime. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogės analizuos ir atliks 

vaikų pasiekimų vertinimą 

vadovaudamiesi 

„Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąja programa“. 

Dalyvavimas įvairiose 

viktorinose, parodose, 

konkursuose. 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai, tėvų 

labdara 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai 

Skleidžiama ugdymo patirtis, 

pasirenkamos sritys, kuriose 

vaikas jaučiasi gerai. 

Individualių pasiekimų ir 

pažangos pokalbių su šeimomis 

organizavimas 

2020 m. Intelektualiniai 

resursai, tėvų 

labdara 

Grupių auklėtojai Aptariami ugdymosi pasiekimai, 

numatoma pagalba ar papildomos 

ugdymosi priemonės. 

Burti darbo grupes, komandas 

projektų ir kitų renginių 

organizavimui, veiklos 

2020 m. Žmogiškieji 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Komandų veiklos rezultatai. 

Aktyvus darbas padės spręsti 

ugdymo problemas, gerės vaikų 
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analizavimui ir vertinimui. Ona Malinauskienė pasiekimai. Auklėtojos įsivertins 

savo pedagoginę – metodinę 

veiklą, kuri atitinka turimai 

kvalifikacinei kategorijai. 

Optimizuoti 

pagalbos ir paramos 

šeimai modelį. 

Gerinti specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčių vaikų 

integravimosi 

galimybes, jų 

poreikių tenkinimą 

Vaiko gerovės komisijos veikla ir 

informacija tėvams. 

Teikti kokybiškas paslaugas 

specialiųjų poreikių turintiems 

vaikams. Bendradarbiauti su 

VPPT. 

2020 m. Žmogiškieji 

ištekliai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, logopedė 

Rūta Liubinavičienė, 

psichologė Jūratė 

Miežytė-Tijūšienė, 

VGK grupė 

Analizuojama vaiko gerovės 

komisijos veikla ir tėvų 

informavimo priemonės. 

Specialiųjų poreikių turintys 

vaikai gaus kvalifikuotą logopedo 

pagalbą. 

Paruoštos korekcinės užduotys 

vaikų ugdymui namuose, 

informaciniai lankstinukai 

tėvams. 

Seminarai – diskusijos 

pedagogams įtraukiojo ugdymo 

tema, netinkamo elgesio ir jo 

korekcijos būdais temomis. 

2020 m. 

gruodis 

Intelektualiniai 

resursai  

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

grupių auklėtojai, kiti 

specialistai 

 

IV TIKSLAS 

Darželio materialinės bazės gerinimas, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 

Uždaviniai Įgyvendinimo priemonės Terminai Kaštai Atsakingi Laukiamas rezultatas 

Įsigyti papildomų IT 

priemonių ugdymo 

procesui gerinti 

Plėsti IKT panaudojimą vaikų 

ugdymui, kompiuterinės ir 

programinės įrangos įsigijimas. 

2020 m. 3000 Eur Direktorė Daiva 

Skarulskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ugdymui Ona 

Malinauskienė 

Įdomesnė, patrauklesnė vaikų 

veikla. Tobulės pedagogų 

kompetencijos. 

Gerės tėvų informavimas.  

Įsigyta IT priemonių, interneto 
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ryšio gerinimas. 

Aprūpinti ugdymo priemonėmis: 

įsigyti pramoninių prekių, 

edukacinių aplinkų tvarkymas.  

 

2020 m. 15 000 Eur Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė, 

direktorės pavaduotoja 

ūkio reikalams 

Stanislava Petkevičienė 

Veiksmingas mokyklos veiklos 

organizavimas užtikrins tinkamas 

ir saugias darbo sąlygas, ugdymo 

programų įgyvendinimą. 

Lėšos naudojamos tikslingai, 

planingai. Informuota 

bendruomenė.  

Gaunamų lėšų 

(aplinkos, ugdymo ir 

mokinio krepšelio) 

panaudojimo 

analizavimas, kuriant 

palankias edukacines 

ir ugdymosi 

aplinkas, 

atitinkančias vaikų 

poreikius. 

Kapitaliai suremontuoti dvi (tris) 

grupes, atsižvelgiant į darbų 

sąmatas ir ugdytinių skaičių 

vasaros laikotarpiu.  

 

2020 m. 22 000 Eur Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė  

Racionaliai naudojamos lėšos, 

informuota bendruomenė.  

Tariamasi su pedagogais, tėvais 

dėl lėšų naudojimo prioritetų. 

Viešųjų pirkimų organizavimas 

prekėms ir paslaugoms. 

2020 m. Žmogiškieji 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Stanislava Petkevičienė 

Užtikrinamas prekių ir paslaugų 

skaidrumas. 

Dokumentų teikimas remonto 

darbams per „Tasker“ sistemą 

2020 m. 40 000 Eur Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė  

Prašomos lėšos gerbūvio, pastato 

išorės sutvarkymui (trinkelės, 

prieigos, šaligatviai). 

Suteikti galimybę 

bendruomenei kelti 

kvalifikaciją,  

tobulinti žinias, 

gebėjimus ir 

įgūdžius. 

Dalyvavimas kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose. 

Sudarytos sąlygos kelti profesinį 

meistriškumą, tobulinti 

kompetencijas. 

2020 m. 2500 Eur Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ugdymui 

Ona Malinauskienė 

Kvalifikacijos tobulinimo lėšos 

panaudojamos pagal paskirtį. 

Tobulės žmogiškieji ištekliai, 

Kokybiškai organizuojamas 

ugdymosi procesas, atsakingi, 

kūrybiški pedagogai. 
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Kaip partnerių dalyvavimas EU 

priemonėje „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų 

veiklos tobulinimas“.  

2020 m. EU lėšos Direktorė Daiva 

Skarulskienė 

Gautos idėjos ir konkretūs 

pasiūlymai veiklos tobulinimui ir 

optimizavimui. 

Suremontuoti 

metodinį ir 

direktoriaus 

kabinetus 

Mažos vertės apklausos būdu 

organizuoti pirkimą. 

2020 m. 8000 Eur Direktorė Daiva 

Skarulskienė,  

sekretorė Regina 

Dedelienė 

Sutvarkyti archyvinius 

dokumentus pasitelkiant 

archyvavimo įmonę. 

Parengti 2020 m. 

preliminarų viešųjų 

pirkimų planą 

Vykdyti pirkimus ir numatytus 

darbus pagal parengtą viešųjų 

pirkimų planą. 

2020 m. 

sausio 1 d. 

Žmogiškieji 

resursai 

Direktorė Daiva 

Skarulskienė, direktorės 

pavaduotoja ūkio 

reikalams 

Stanislava Petkevičienė 

Parengtas viešųjų pirkimų planas. 

 

NAUDOTA LITERATŪRA: 

1. Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ 2016-2020 m. strateginis veiklos planas. 

2. Vilniaus lopšelio-darželio „Pušaitė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Einu vaikystės takeliu“ (2017 m.) 

3. Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos (2015 m.) 

4. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014 m.) 

5. Sveikatos stiprinimo ir saugojimo programa „Sveikatos šaltinėlis“ (2017-2021 m.) 

http://www.ikimokyklinis.lt/uploads/files/dir1049/dir52/dir2/17_0.php
https://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2016/01/Pu%C5%A1ait%C4%97s-Sveikatos-programa-Sveikatos-%C5%A1altin%C4%97lis_2017_2021_pdf.pdf

