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darbuotojų kvalifikaciniuose renginiuose praleista 570 ak. val. Dvi įstaigos pedagogės 

persikvalifikuoja aukštųjų mokyklų ikimokyklinio ugdymo studijose.  

Pedagogai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami ES struktūrinių fondų projekte „Jausk, atpažink, 

išreikšk“ (priemonė: 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“), Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame „Tikslinė kompleksinė pagalba 

ikimokyklinėms įstaigoms“ projekte.  

Nuosekliai vykdomas įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019–2021 m. 

atestacijos perspektyvinės programos įgyvendinimas: viena ikimokyklinio ugdymo pedagogė 

įgijo vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją.  

Efektyviam darbui pasiekti suburtos ir veikia vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo, 

tiriamosios veiklos, edukacinių aplinkų kūrimo darbo grupės. 

Pedagogai mentorystės pagrindais teikia pagalbą jaunesnę patirtį turintiems specialistams, 

teikdami praktinę bei metodinę pagalbą. 

Nuolat tobulinamos nepedagoginio personalo profesinės žinios ir įgūdžiai, bendruomenės 

narių pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms. 

Atliktas įstaigos darbuotojų metinis veiklos vertinimas. 

Kuriant šiuolaikiškas ugdymo(si) įsigytos didaktinės priemonės ugdomajai veiklai, žaislai, 

žaidimai, pažintinė, grožinė ir metodinė literatūra, vaikiškos spintelės žaislams ir didaktinėms 

priemonėms, techninės priemonės. Sukurta jaukia, saugia, estetine, funkcionalia ir vaikų amžiui 

pritaikyta edukacine aplinka. 

Siekiant įgyvendinti inovatyvius sumanymus pasirūpinta STEAM priemonėmis vaikų 

edukacinei veiklai įstaigos Tyrimo laboratorijoje. Įrengta erdvė tiriamajai ir kūrybinei 

technologiniai veiklai, gamtamoksliniams tyrinėjimams.  

Lopšelio-darželio įvaizdžio gerinimui ir formavimui atnaujintas fojė dizainas, koridoriuose 

naujai įrengtos informacinės lentos, vaikų kūrybinių darbų demonstravimo stendai. 

Inovatyviomis priemonėmis (manipuliaciniais žaidimais) papildytos ankstyvojo amžiaus grupės, 

įrengta manipuliacinė erdvė koridoriuose. 

Išplėsta edukacinė erdvė įstaigos lauko teritorijoje: įsigytas naujas žaidimo aikštelių 

inventorius. Kiemo teritorija yra pilnai išnaudota vaikų veiklai. Patobulintas lauko teritorijos 

estetinis vaizdas (sukurti jauki gėlynai), atlikti teritorijos apželdinimo darbai.  

Ugdymo kokybei gerinti bei darželio materialinei bazei stiprinti atliktas įstaigos grupių 

patalpų remontas, atnaujinti virtuvės ir skalbyklos technologiniai įrenginiai. Vykdant Lietuvos 

Higienos normos HN 75:2016 reikalavimus suremontuotos įėjimai ir laiptinės, grupių sanitariniai 

mazgai, grupių virtuvėlės. Nuolat vykdoma įstaigos patalpų sanitarinė-higieninė kontrolė. 
 

 

 

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 Ugdymo 

kokybės gerinimas 

diegiant virtualios 

aplinkos priemones. 

 

Parengta ir į ugdymo 

procesą įdiegta virtualios 

aplinkos priemonėmis 

ugdymo kokybės 

gerinimo sistema. 

Virtualios aplinkos 

įrangos įsigijimas. 

Pedagoginio personalo 

kompetencijų, 

leidžiančios naudotis 

IKT ir virtualios 

aplinkos priemonėmis, 

tobulinimas. 

Vykdomas ES 

projektas „Jausk, 

atpažink, išreikšk“ 

(priemonė 09.2.1-

ESFA-K-7828-02-

0103 Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 
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Virtualios aplinkos 

priemonių diegimas į 

nuolatinę darželio 

veiklą. 

Temiškai susijusių 

bendradarbiaujančių 

partnerių tinklo 

suformavimas. 

tobulinimas). Projekto 

partneriais (Vilniaus 

d.-m. „Lokiukas“, l.-d. 

„Žemuogėlė“, 

Grigiškių l.-d. 

„Lokiuko giraitė“, 

Vilniaus raj. Paberžės 

Šv. Stanislovo Kostkos 

gimnazija, Trakų raj. 

Lentvario l.-d. „Šilas“) 

siekiama ugdyti 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

socialinį emocinį 

intelektą. Sudarytos 

sąlygos pedagogams 

mokytis inovatyvių 

ugdymo metodų ir 

įgyti kompetencijas 

darbui su virtualios 

mokymosi aplinkos 

įranga, dalyvauti 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose.  

Projekto lėšomis 

įrengtos virtualios 

aplinkos priemonės: 

multimedija, 

interaktyvinis ekranas 

ir išmanieji kubai 

IMO. 

Įvykdytas Vilniaus 

miesto savivaldybės 

finansuojamas 

„Tikslinė kompleksinė 

pagalba 

ikimokyklinėms 

įstaigoms“ projektas. 

Suformuotas partnerių 

tinklas, padedantis 

integruoti į ugdymo 

procesą Naratyvinio 

žaidimo metodą. 

Tinklas jungia VDU 

mokslininkus, Vilniaus 

miesto lopšelių-

darželių „Gintarėlis“, 

„Coliukė“, „Jovarėlis“, 

„Lakštingala“, 

„Markučiai“, 

„Žemuogėlė“ 

pedagogus.  
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Sudarytos sąlygos 

įstaigos pedagogų 

komandai dalyvauti 

mokymuose, 

konsultacijose, 

organizuoti veiklas.  

Ugdymo kokybės 

gerinimui įgytos 

virtualios aplinkos 

priemones (sensorinis 

projektorius, 

priemonės šviesos 

stalui, inovatyvios 

lauko priemonės). 

1.2. Kiekvieno 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčio vaiko 

įsitraukimas į 

socialines ir 

ugdymosi veiklas. 

Specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams aktyviai 

dalyvauti ugdymo 

procese sąlygų 

sudarymas. 

Palankios aplinkos, 

padedančios visiems 

vaikams būti aktyviais 

ugdymo proceso 

dalyviais kūrimas.  

Visų bendruomenės 

narių dalyvavimas 

kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

susijusiuose su IĮU. 

Įstaigos ir vaikų šeimų 

glaudus 

bendradarbiavimas, 

šeimų įtraukimas į 

ugdymo procesą.  

Įstaigos ir tarnybų, 

teikiančių paslaugas 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikams už IĮU 

įstaigos ribų, 

tarpdalykinis 

bendradarbiavimas.  

Įstaigoje sukurta ir 

sėkmingai veikia 

Vaiko specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

vertinimo tvarka ir 

pagalbos vaikui 

organizavimo modelis. 

Įstaigoje taikomas 

naratyvinio žaidimo 

metodas, kuris sudaro 

sąlygas tenkinti 

bendruosius poreikius: 

jaustis saugiai, judėti, 

žaisti, bendrauti, 

tenkinti savo 

smalsumą, poreikį būti 

savarankiškam, būti 

motyvuotam ir 

dalyvauti veiklose 

kartu. 

Įgyvendinti du 

įstaigos projektai 

„Gerumo mokyklėlė. 

Tu ne vienas pasaulyje 

esi“, „Draugystės 

delniukai“.  

Organizuoti trys 

vakariniai susitikimai-

diskusijos įstaigos 

ugdytinių tėvams su 

Vilniaus pedagoginės 

psichologinės tarnybos 

specialistais, 

psichologais. 

Užtikrintas tėvų 

nuolatinis bendravimas 

ir bendradarbiavimas 

su įstaigos VGK 

nariais, slaugytoja-

dietiste, logopede.  
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Įstaigos darbuotojai 

kvalifikacija kėlė 

Senamiesčio 

Psichoterapijos 

Studijos ir 

Nacionalinės Švietimo 

Agentūros 

seminaruose „Smurto 

prieš vaikų 

prevencija”, „VGK 

darbo veiklos 

gerinimas įstaigoje. 

Projekto „Saugios 

aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ 

įgyvendinimas”, LVJC 

jungtinės grupės 

lektorių  

seminaruose 

„Supraskime vaiką: 

pagrindiniai vaiko 

poreikiai ir motyvai“, 

„Ugdymo proceso 

individualizavimas, 

diferencijavimas ir 

personalizavimas“.  

Bendradarbiaudami su 

Vilniaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų 

specialistais dalyvauta 

VPPT apskrito stalo 

diskusijose įtraukiojo 

ugdymo tema. 

Teikiama 

tiflopedagoginė 

pagalba sutrikusios 

regos vaikui pagal 

trišalę tiflopedagoginės 

pagalbos teikimo 

sutrikusios regos 

vaikui sutartį. 

Logopedo pagalba 

teikiama 67 vaikams. 

Logopedo kabinetas 

aprūpintas ir nuolat 

papildomas 

priemonėmis darbui 

organizuoti. 

1.3. Įstaigos plėtros 

strategijos kūrimas.  

Parengtas įstaigos 2020–

2024 m. strateginis 

planas 

IV ketv. parengtas 

įstaigos 2020–2024 m. 

strateginis planas 

pateiktas steigėjui 

derinimui.  

Parengtas ir 

patvirtintas Vilniaus 

miesto savivaldybės 

administracijos 

Ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus vedėjo 2019 
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m. gruodžio 5 d. 

įsakymu Nr. A15-

2375/19(2.1.4E-IKU) 

„Dėl pritarimo 

Vilniaus lopšelio-

darželio „Žemuogėlė“ 

2020–2024 m. 

strateginiam planui“ 

įstaigos 2020–2024 m. 

strateginis planas.  

1.4.    

1.5.    

 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 
 

3. 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. Papildomai įrengtas tiflopedagogo kabinetas 

darbui su vaikais organizuoti. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams palankios aplinkos kūrimas. 

3.2. Ergoterapeuto darbo su vaikais 

organizavimas. 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems 

vaikams pagalbos teikimas. 

3.3. Įstaigos įėjimų laiptinių patalpų remontas 

bei turėklų keitimas. 

Lietuvos Higienos normos HN 75:2016 

reikalavimų vykdymas, saugios aplinkos 

užtikrinimas. 

3.4.IKT priemonių papildomas įsigijimas. Ugdymo proceso organizavimo sąlygų 

gerinimas. 

3.5.  

 
 

3. 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.    
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priešmokyklinio ugdymo 

bei kitų neformaliojo 

vaikų švietimo 

programas. Sėkmingai 

vykdyti ES projektą 

„Jausk, atpažink, 

išreikšk“ (priemonė 

09.2.1-ESFA-K-7828-02-

0103 Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos 

tobulinimas). 

9.1.2. Vaikų ugdymo(si) 

pasiekimų informacijos 

kaupimas, analizė ir 

vertinimas. 

vaiko ugdymosi galioms ir 

poreikiams, 100 proc. atliepia 

tėvų lūkesčius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patobulinta įstaigos vaiko 

individualios pažangos 

stebėjimo ir vertinimo tvarka. 

9.2. Užtikrinti mokykloje saugią 

emocinę aplinką 

9.2.1. Socialinio 

emocinio ugdymo 

įgyvendinimo plano 

kūrimas. 

9.2.2. Nuolatinis 

darbuotojų profesinis 

tobulėjimas. 

 

 

9.2.3. Vykdoma į 

ugdytinius orientuota 

veikla. Ypatingas 

dėmesys prevencinėms 

švietimo veikloms. 

 

 

 

9.2.4. Švietimo pagalbos 

ugdytiniams suteikimas. 

 

 

 

 

9.2.5. Šeimos ir 

bendruomenės 

partnerystės 

koordinavimas. 

Sukurtas socialinio emocinio 

ugdymo įgyvendinimo planas. 

 

 

Socialinį emocinį ugdymą 

įgyvendina ir palaiko aukštos 

kvalifikacijos personalas, 100 

proc. kvalifikacijos kėlimas. 

Sudarytos sąlygos kiekvienam 

ugdytiniui nuolat dalyvauti bent 

vienoje prevencinėje 

programoje, apimančioje 

smurto, patyčių, alkoholio, kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevenciją. 

 

Mokykloje dirba psichologai, 

socialiniai pedagogai. 

Organizuoja ir koordinuoja 

prevencinį darbą, teikia 

švietimo pagalbą, kuria saugią 

aplinką Vaiko gerovės 

komisija. 

80 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja darželio gyvenime ir 

vaikų ugdymosi procese. 

Organizuojamas tėvų švietimas. 

9.3. Siekti telkti ir vienyti 

bendruomenę bendram darbui, 

bendriem siekiam, einant link 

mokyklos vizijos 

9.3.1. Bendri projektai 

rengiami ir realizuojami 

visos mokyklos 

bendruomenės. 

9.3.2. Komandinis darbas 

kooperuojantis visus 

bendruomenės narius. 

9.3.3. Efektinga ir 

produktyvi kasdieninė 

ugdomoji veikla.   

 

Per metus realizuoti du-trys 

bendruomenės projektus. 

 

 

Komandų subūrimas (dvi–trys 

komandos bei papildomai pagal 

poreikį) 

Į ugdymo procesą integruotų 

programų, ugdymo strategijos 

ir pasiekimų vertinimas 

(nuolat).  
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