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Vykdyti trumpalaikiai ir ilgalaikiai įstaigos projektai: gyvenimo įgūdžių ugdymo „Gerumo 

mokyklėlė“, ekologinis „Gamtos takeliu“, ilgalaikis karjeros ugdymo projektas „Kelionė į 

profesijų šalį“, meninis „Draugystės delniukai“. 

 Siekiant ugdymo kokybės, didelis dėmesys skirtas inovatyvių  ugdymo(si) priemonių 

diegimui: per metus organizuota nemažai edukacinių renginių netradicinėje aplinkoje. 2020 m. 

šalyje esantis karantinas ir sudėtinga epidemiologinė situacija uždraudė kelią tiesioginiam 

bendradarbiavimui su socialiniais partneriais. Naujos edukacinės erdvės ugdytiniams buvo 

sukurtos virtualioje aplinkoje kartu su UAB „Lantelis“ komanda.  Nuotolinei pažinčiai  

išnaudojome tris pagrindinius kanalus – interneto svetaines, socialinio tinklo „Facebook“ 

paskyras ir „Youtube“ platformą.. 

Covid-19 viruso plitimo metu, siekiant skatinti vaikų su sveikata susijusių naudingų 

įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, dalyvauta LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, 

LR sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro, Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Iniciatyvos metu 

įgyvendintos 7 sveikatinimo temos. 

Siekiant suaktyvinti neformaliojo švietimo įstaigų ir jų bendruomenių veiklą, saugant ir 

stiprinant vaikų sveikatą, dalyvauta Vilniaus miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų edukacinėje – sportinėje veikloje „Sportuojantis vaikas“. 

Skatinant pilietiškumą, žadinant patriotinius jausmus šaliai, miestui, įstaigai, ugdant 

empatiją šalia esančiam, organizuota Vilniaus miesto lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ ugdytinių 

nuotraukų paroda „Pavasario prabudimas vaiko akimis: žvilgsnis iš namų“. Plečiant vaikų 

pažinimą apie lietuvių tautos regionų savitumą, istoriją, kultūrą įstaigos bendruomenės iniciatyva 

linksmai ir išradingai minėtas Vilniaus 697-sis gimtadienis. Siekiant aktyvinti ugdytinių, tėvų ir 

pedagogų veiklos dermę, vykdytas meninis projektas „Su gimimo diena, Žemuogėle“. Minint 30-

ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios- metines, organizuota 

edukacinė veikla  „Aš noriu gražios Lietuvėlės“. 

Siekiant pedagogų nuolatinio tobulėjimo sėkmingai įgyvendinta 2020 m. įstaigos pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo renginių perspektyvinė programa. Įstaigos vadovai ir pedagogai 

kvalifikaciją kėlė dalyvaudami seminaruose, konferencijose, savišvietos būdu. Išklausytos 77 

temos nuotolinių mokymų ciklo „ONLINE mokykla“, „Pedagogas.lt E-mokymai“, LVJC  

E – seminaras, TŠC elektroninėje erdvėje. Vebinarų cikle aptartos temos: pokyčių valdymas, 

nuotolio ugdymo naujovės, nuotolinis darželis. Analizuotos įgytos žinios, jų poveikis taikytas 

praktinės veiklos veiksmingumui skatinti. 

Nuosekliai vykdomas įstaigos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 m. 

atestacijos perspektyvinės programos įgyvendinimas: logopedė įgijo vyresniosios logopedės 

kvalifikacinę kategoriją. 

IKT ir skaitmeninių priemonių pagalba  sėkmingai įvykdytas ikimokyklinio bei 

priešmokyklinio ugdymo veiklų perkėlimas į nuotolinį ugdymą. Kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose pedagogai atnaujino jau turimas žinias technologijų srityje,  ieškojo naujų sprendimų 

bei skaitmeninių įrankių interaktyviems užsiėmimams organizuoti. Atrasti tinkami ugdomosios 

medžiagos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams pateikimo būdai, kurie sudomino 

ugdytinius. Pedagogų ir tėvų poreikius bei lūkesčius labiausiai pateisino „Google“ įrankiai, 

„Zoom“ konferencinė programa ir socialiniai tinklai („Facebook“ uždaros grupės, „Messenger“, 

„Viber“). Dirbant pedagogai atrado įvairių skaitmeninių įrankių, kurių pagalba buvo pateikiama 

ugdomoji medžiaga. Įdomi platforma – www.padlet.com, kurią mūsų įstaigos pedagogai atrado ir 

pradėjo naudoti nuotolinio ugdymo(si) metu, tvarkingai sutalpinant visos savaitės medžiagą 

tėvams. 

Nuolatinis tėvų ir personalo bendradarbiavimas įgyvendintas per komunikavimą apie vaiko 

dienos pasiekimus bei vykstančias veiklas, išmaniosios programėlės pagalba teikiama kasdienė 

informacija apie vaiko maitinimąsi, poilsį, išvykas, renginius. Trys kartus per mokslo metus 

tėvams pateikiamas  išsamus vaiko pasiekimų vertinimo aprašas su rekomendacijomis, kurias 

rengia įstaigos pedagogai. Tėvai kelia konkrečius tikslus savo vaiko ugdymui, kurie buvo įtraukti 

į vaiko ugdymo programą. 

Siekiant stiprinti įstaigos narių bendravimą ir bendradarbiavimą, buvo siekiama darbuotojų 
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motyvavimo, veiklos efektyvumo, atvirumo kaitai, pozityvaus dalykinio bendravimo ir 

bendradarbiavimo, atsakomybės už veiklą, kiekvieno vaiko ugdymo sėkmę. Per praėjusius metus 

įstaigos tarybos buvo aktyviai vykdomos funkcijos, užtikrinančios pagrindinių darbo krypčių 

tvirtinimą, įstaigos veiklos plano aprobavimą, sveikatos ir saugos taisyklių formavimą, ugdymo 

organizavimo tvarkos nustatymą, darbuotojų darbo rezultatų svarstymą. Papildomai, atsižvelgiant 

į COVID 19 plitimo riziką buvo sprendžiamas įstaigos darbo perorganizavimo klausimas, 

plėtojamas nuotolinio ugdymo formatas.  

Šiais metais išskirtinis mokytojų tarybos dėmesys buvo nukreiptas į tiriamosios-analitinės 

veiklos atlikimą, juo siekiama ištirti veiklos plano veiksmingumą, inovacijų diegimą, vaikų 

brandumo mokyklai klausimus, individualias specialiųjų poreikių vaikų ugdymo programas.  

Per metus įstaigos metodinė taryba efektyviai dirbo prie ugdymo turinio planavimo, 

ugdymo kokybės gerinimo ir inovacijų diegimo, individualių ugdymo programų rengimo.  

Ypatingą dėmesį skyrė įstaigos pedagogų kvalifikacijos kėlimui, gerosios pedagoginės patirties 

sklaidai, naujų dokumentų ir  metodikos naujovių nagrinėjimui, vaikų pasiekimų vertinimui. 

Vertino pedagogų metodinius darbus ir praktinę veiklą. 

2020 metais įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai 

derinti su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Vilniaus miesto savivaldybės 

papildomai skirtų lėšų dėka suremontuotas pastato pamatų cokolis (10.000 Eur.). Įstaigos 

paramos lėšomis įsigyta: įranga lauko teritorijos tvarkymui,  darbuotojų apsaugos priemonės 

darbui organizuoti COVID 19 laikotarpiui, IT technologijų praplėtimas nuotoliniam ugdymui 

organizuoti (2.339, 26 Eur.).  Efektyviai ir veiksmingai panaudotos įstaigos biudžeto 

savivaldybės ir tėvų mokesčio lėšos: suremontuotos 2 lauko įėjimo laiptinės (5.000 Eur.) bei 

grupių patalpos (1.200 Eur.), grupės aprūpintos naujais baldais (4.050 Eur.), kanceliarijos 

priemonėmis (3.300 Eur.), didaktinėmis priemonėmis (2.800 Eur.), grupės papildytos 

techninėmis priemonėmis (1.300 Eur.), suremontuotas (580 Eur.) ir aprūpintas naujais baldais 

logopedo kabinetas (1.500 Eur.). Papildomai įsteigta nauja vaikų lauko aikštelė (2.200 Eur.) ir 

įkurtos lauko estetinės erdvės (560 Eur.).  Nuolat organizuojami darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

mokymai: pedagogams (200 Eur.), visiems darbuotojams (1400 Eur.). Nuolat vykdomas 

personalo aprūpinimas būtinosiomis dezinfekcijos priemonėmis (1600 Eur.), vykdomi pastato 

dezinfekcijos/deratizacijos darbai (160 Eur), maisto atliekų tvarkymo darbai (800 Eur.). Nuolat 

vykdomi higienos reikalavimai: maitinimo organizavimo srityje (130 Eur.), lauko teritorijos 

vaikų saugumui užtikrinti (1280 Eur.). Užtikrinama ryšio paslauga (135 Eur.) ir interneto teikimo 

paslauga (800 Eur.). 

Aktualios problemos: 

- Stokojama pagalbos specialistų, siekiant užtikrinti kokybišką specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymą; 

- Nepakankama dalies pedagogų IKT valdymo kompetencija; 

- Personalo motyvacijos stoka keisti darbo metodus; 

- Lėšų poreikis, susijęs su seno pastato išorės atnaujinimo ir kitais remonto darbais. 
 

 

 

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 Siekti kokybiško 

ugdymo(si) 

kiekvieno vaiko 

 Veiksmingai ir 

kūrybingai įgyvendinti 

ikimokyklinio ir 

Įgyvendinamos 

programos tenkina 

visų ugdytinių 

Visus 2020 metus 

kūrybiškai ir 

veiksmingai  
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pažangai 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poreikius, pritaikytos 

kiekvieno vaiko 

ugdymosi galioms ir 

poreikiams, 100 proc. 

atliepia tėvų lūkesčius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įgyvendinamos 

įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Noriu viską žinoti“ 

bei  Bendrąja 

priešmokyklinio 

ugdymo programa. 

Programos atitinka 

vietos bendruomenių 

poreikius ir lūkesčius. 

Kiekviena šeima turi 

galimybę išreikšti 

pageidavimus dėl 

ugdymo kokybės. 

Priešmokyklinio 

ugdymo grupėje 

įgyvendinama 

tarptautinė emocinių ir 

elgesio problemų 

prevencijos programa 

„Zipio draugai“.  

Ikimokyklinio ugdymo 

grupėse vykdomas 

Europos Socialinio 

fondo lėšomis 

finansuojamas 

projektas „Jausk, 

atpažink, išreikšk“ (Nr. 

09.2.1-ESFA-K-728-

02-0103). 

Kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose apmokyti 

pedagogai veda 

emocijų suvokimo ir 

raiškos ugdymosi 

inovatyvius 

užsiėmimus.  

Į ikimokyklinį ugdymą 

integruojama 

socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa „Kimochis“. 

Dalyvauta Vilniaus 

miesto 

finansuojamame 

„Tikslinė kompleksinė 

pagalba 

ikimokyklinėms 

įstaigoms“ projekte, 

taikomas  Naratyvinio 

žaidimo metodas. 

Priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

grupėse įgyvendinama 
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Vaikų ugdymo(si) 

pasiekimų informacijos 

kaupimas, analizė ir 

vertinimas. 

 

 

 

 

 

Patobulinta įstaigos 

vaiko individualios 

pažangos stebėjimo ir 

vertinimo tvarka. 

įstaigos sveikatos 

stiprinimo programa 

„Sveikatos keliu, 

ženkime kartu“.  

 

Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pažanga 

ir pasiekimai vertinami 

pagal Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją 

programą. 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pažanga ir 

pasiekimai vertinami 

pagal ikimokyklinio 

ugdymo amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašą. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarka 

patvirtinta Vilniaus 

lopšelio-darželio 

„Žemuogėlė“ 2020-08-

31 d.  direktoriaus 

įsakymu Nr. V42-01. 

1.2. Užtikrinti 

mokykloje saugią 

emocinę aplinką 

Socialinio emocinio 

ugdymo įgyvendinimo 

plano kūrimas. 

 

Nuolatinis darbuotojų 

profesinis tobulėjimas. 

 

Vykdoma į ugdytinius 

orientuota veikla. 

Ypatingas dėmesys 

prevencinėms švietimo 

veikloms. 

 

Švietimo pagalbos 

ugdytiniams suteikimas. 

 

 

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 

Parengtas ir vykdomas 

Vaiko gerovės 

komisijos veiklos 

planas 2020 m., 

pateikta įgyvendinimo 

ataskaita apie 

organizuotą prevencinį 

darbą, saugios ir 

palankios vaiko 

aplinkos kūrimą, 

švietimo pagalbos 

teikimą bei švietimo 

programų pritaikymą 

ugdytiniams, 

turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

Parengtas ir vykdomas 

logopedo veiklos 

planas 2020 m., 

pateikta įgyvendinimo 

ataskaita. 

Visiems įstaigos 

vaikams, turintiems 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų, teikiama 

logopedo pagalbą. 

Ergoterapeutas teikia 
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pagalbą, kuria saugią 

aplinką Vaiko gerovės 

komisija. 

80 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja darželio 

gyvenime ir vaikų 

ugdymosi procese. 

Organizuojamas tėvų 

švietimas. 

pagalba vaikams, 

turintiems sunkumų 

įvairiose raidos srityse: 

sutrikusi / 

nepakankama judesių 

(stambiosios / 

smulkiosios 

motorikos) raida, 

kalbos raida,  

savarankiškumo 

įgūdžių raida. 

Teikiamos 

konsultacijos tėvams ir 

pedagogams vaikų 

raidos ir jų sutrikimų 

klausimais. Įstaigos 

tinklalapyje pateikiama 

informacija apie 

seminarus tėvams 

pedagoginėmis ir 

psichologinėmis 

temomis. 

Parengta ir 

įgyvendinama įstaigos 

smurto ir patyčių 

prevencijos programa, 

pateikta įgyvendinimo 

ataskaita. Veiklos ir jų 

rezultatai aptarti, 

pasidalinta gerąja 

patirtimi pedagogų 

posėdžiuose. 

Vykdomas įstaigos 

ilgalaikis projektas 

„Gerumo mokyklėlė. 

Aš neskriaudžiu kitų, 

prisijunk ir tu“. 

Ilgalaikiuose  ir 

trumpalaikiuose grupių 

veiklos planuose, 

veiklų refleksijoje 

atsispindi projekto 

įgyvendinimo 

rezultatai. 

Į ikimokyklinį ugdymą 

integruojama 

socialinių emocinių 

įgūdžių ugdymo 

programa „Kimochis“.  

Vykdomas 

respublikinis 

finansuojamas iš 

Europos socialinio 

fondo lėšų projektas 
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NR.  09.2.1-ESFA-K-

728-02-0103 „Jausk, 

atpažink, išreikšk“. 

Šiame projekte veikia 

virtualios aplinkos, 

kuriose vaikams  

sudarytos sąlygos tiek 

emociniam ir fiziniam 

išsikrovimui, tiek 

kryptingam gebėjimų 

savo jausmams 

identifikuoti bei 

išreikšti ugdymui, 

ugdant darnią 

asmenybę ir siekiant 

gyvenimo gerovės 

vaiko labui ilgalaikėje 

perspektyvoje. 

1.3. Siekti telkti ir 

vienyti 

bendruomenę 

bendram darbui, 

bendriems siekiams, 

einant link 

mokyklos vizijos 

Bendri projektai 

rengiami ir realizuojami 

visos mokyklos 

bendruomenės. 

 

Komandinis darbas 

kooperuojantis visus 

bendruomenės narius. 

 

Efektinga ir produktyvi 

kasdieninė ugdomoji 

veikla.  

 

Bendrai organizuojami 

renginiai. 

 

Visuotiniai ir grupių 

susirinkimai. 

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). 

8–10 renginių per 

metus. 

 

Du–trys bei 

papildomai pagal 

poreikį. 

Darželyje buvo atliktas 

tyrimas su tikslu 

išsiaiškinti įstaigoje 

vyraujantį 

mikroklimatą: 

pasidomėti darbuotojų 

pasitenkinimu darbu, 

darbo sąlygomis, 

darbuotojų tarpusavio 

santykiais. Remiantis 

atsakymais 

mikroklimatas yra 

geras, kuris vienaip ar 

kitaip veikia 

darbuotojų ir vadovų 

tarpusavio santykius, o 

šie turi didelę įtaką 

bendram visos įstaigos 

mikroklimatui. 

Kolektyvo nariams 

patinka darbo vieta, 

darbuotojai jaučiasi 

saugūs ir tinkamai 

įvertinti. Remiantis 

darbuotojų išsakyta 

nuomone bei tyrimo 

rezultatais, siūloma 

atrasti daugiau laiko 

bei galimybių 

darbuotojams 

bendrauti visiems 

kartu neformalioje 

aplinkoje. 

Atsižvelgdama į 

nepalankią COVID-19 

ligos epideminę 
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situaciją bendruomenė 

buvo priversta laikinai 

atsisakyti gražių 

tradicijų - švenčių, 

išvykų, talkų, kelionių, 

spektaklių, vakaronių, 

mugių, bendrų 

projektų plėtojimo - 

kurios nuolat 

palaikomos pedagogų 

ir tėvų iniciatyva.  

Karantino metu  

vyko aktyvus  

bendruomenės narių 

bendravimas  ir 

bendradarbiavimas   

uždarose grupėse FB ir 

ZOOM platformose, 

uždaroje Viber 

grupėje: bendruomenės 

nariai supažindinti su 

nuotolinio ugdymo 

organizavimo būdais, 

ypatumais karantino 

laikotarpiu. Vykdytos 

šeimos apklausos, 

tyrimai, nuotolinio 

ugdymo proceso 

gerinimui. Sėkmingai 

startavo nuotolinis 

ugdymas, kurį papildė 

organizuotos vaikų 

darbelių bei šeimos 

kūrybinių darbelių 

nuotolinės parodos, 

video pamokėlės.  

Nuotolinis ugdymas 

duoda gerų rezultatų, 

kadangi vaikams yra 

įdomu ugdytis, o 

pedagogai  pastoviai 

gauna grįžtamąjį  ryšį. 

Naujųjų metų  

laukėme su viltimi, 

kad grįšime į įprastinį 

gyvenimą, prie savitų 

tradicijų. Lapkričio 

mėnesį visi 

susirinksime  į Žibintų 

šventę. 

Prasidėjus Advento 

laikui , startuos 

naratyvinis žaidimas 

„Kalėdų belaukiant“. 
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Pavasarį švęsime 

Žemės diena. Vasarą - 

Rasos... 

Balandžio mėnesį 

kartu su kitomis 

švietimo įstaigomis 

mūsų  iniciatyva 

organizuosime 

Pasaulinės sveikatos 

dienos minėjimo 

renginys. 

Pagrindinis renginių 

tikslas - natūralus 

vaikų ir suaugusiųjų 

buvimas kartu. 

Įstaigos bendruomenė 

tradiciškai pradeda ir 

užbaigia mokslo 

metus, vykstant į 

pažintines – 

edukacines keliones. 

Visus svarbius įstaigos 

įvykius įamžiname 

pildant lopšelio-

darželio  metraštis. 

1.4.Užtikrinti teisės 

aktų, LR nustatytų 

higienos normų 

reikalavimų 

vykdymą. 

Vykdyti Lietuvos 

Higienos normos HN 

75:2016 reikalavimus. 

Įstaigos higienos paso 

atnaujinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-rių įėjimų laiptinių 

turėklų įrengimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugdytinių maitinimo 

organizavimas 

remiantis naujais teisės 

aktais. 

 

 

Dėl turimo leidimo-

higienos paso 

papildymo (dėl naujai 

įsteigtų 2-jų grupių) 

kreiptasi į NVSC 

2020-06-12 d. 

Specialistų nurodyti  

trūkumai pašalinti, 

pristatyta pakartotina 

paraiška gauti leidimą-

higienos pasą dėl 

naujai įsteigtų grupių.  

 

Visų 4-rių įėjimų 

laiptinių turėklai 

įrengti, papildomai 

atliktas kapitalinis 

laiptinių remontas.  

Darbai atlikti 

kokybiškai, remiantis 

HN 75:2016 

reikalavimais. 

 

Parengti ir patvirtinti 

2020-10-08 d. 

direktoriaus įsakymu 

Nr. V 6 bei suderinti 

su NVSC specialistais  

vaikų valgiaraščiai, 
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Maisto alergiją 

turintiems vaikams 

maitinimo 

organizavimas 

remiantis gydytojų 

nurodymais. 

remiantis LR sveikatos 

apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymo Nr. V-964 

„Dėl Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

pakeitimo, kuris 

 įsigalioja nuo 2020-

01-01).  Vaikams 

siūlomi sveikos 

mitybos patiekalų 

gaminiai su 

sumažintais cukraus ir 

druskos kiekiais, 

natūralus mineralinis 

vanduo. Vaikai 

aktyviai pratinami prie 

žalių salotų, vaisių. 

Konvekcinėse 

krosnyse paruošti 

patiekalai užtikrina 

vaikų sveiką, skanų ir 

kokybišką maitinimą. 

 

Maisto alergiją 

turintiems vaikams 

maistas gaminamas 

remiantis gydytojų 

nurodymais, 

kokybiškai, atskiruose 

puoduose, 

priklausomai nuo 

maisto alergijos tipo 

bei leistinų produktų 

naudojimo. Alergiški 

vaikai garantuotai 

gauna jiems pritaikytą  

maistą pagal naujai 

patvirtintus 

valgiaraščius (2020-

10-08 d. direktoriaus 

įsakymu  Nr. V 6/01). 

Remiantis HN 75:2016 

reikalavimais pakeistas 

grupių maisto 

išdavimo grafikas 

(2020-08-31 d. 

direktoriaus įsakymu  

Nr. V 43), nuolat 

vykdomi pristatomų 

maisto produktų 

kokybės vertinimai, 

reguliariai atliekamas 
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maisto bloko vidaus 

auditas. 

Siekiant užtikrinti 

kokybišką visų įstaigos 

darbuotojų darbą 

patvirtinta ir įdiegta 

Vidaus kontrolės 

politika (2020-08-31 d. 

direktoriaus įsakymu  

Nr. V43-01). 

 Saugių darbuotojų 

sąlygų kūrimui 

organizuotas įstaigos 

darbuotojų saugos ir 

sveikatos kokybinis 

rizikos vertinimas 

(2020-11-25 d. 

direktoriaus įsakymu 

Nr. V 54). 

Siekiant atsakingai 

vykdyti duomenų 

apsaugą paskirti 

įgalioti darbuotojai 

gauti iš specialistų 

mokinių sveikatos 

duomenys (2020-11-25 

d. direktoriaus 

įsakymu Nr. 55). 

Patvirtinta Nušalinimo 

nuo darbo dėl 

neblaivumo ar 

apsvaigimo nuo 

psichiką veikiančių 

medžiagų tvarka 

(2020-11-27 d. 

direktoriaus įsakymu 

Nr. 56). 

Atnaujintos darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

instrukcijos (2020-12-

01 d. direktoriaus 

įsakymu Nr.57). 

 
 

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.  
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Palaikomos pedagogų 

iniciatyvos, skatinama 

bendruomenės narių 

lyderystė, sudarytos 

sąlygos tobulėti. 

 

 

Bendruomenės veikla 

grindžiama kiekvieno 

dalyvavimu, komandinio 

darbo metodo taikymu. 

 

Puoselėjamos ilgametės 

įstaigos tradicijos, 

kuriamos naujos, įstaigos 

bendruomenę 

vienijančios, tradicijos. 

20%  stiprės personalo 

iniciatyvumas.  

Pedagogai dalyvaus 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose lyderystės tema 

 (2-3 kartus per metus). 

 

Tobulės kiekvieno komandinio 

darbo gebėjimas. 

Stiprės įstaigos komunikavimo 

tinklas. 

 

Organizuojamuose renginiuose 

dalyvaus 90 % įstaigoje 

dirbančių darbuotojų, 75 % 

tėvų.  

Užtikrins visuomenės žinias 

apie įstaigos veiklą, tradicijas, 

savitumą.  

8.3. Užtikrinti projekto „Jausk, 

atpažink, išreikšk“ (Nr. 09.2.1-

ESFA-K-728-02-0103) veiklų 

įgyvendinimą. 

Siekiama ugdyti vaikų 

socialines ir emocines 

kompetencijas ir 

intelektą, panaudojant 

virtualias aplinkas, 

inovatyvias priemones ir 

metodikas. 

 

 

Dalyvaujama projekto 

„Jausk, atpažink, 

išreikšk“ pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. 

 

Bendradarbiaujama su 

veiklą tobulinančiomis 

mokyklomis, 

konsultuojančia mokykla, 

įgyjant patirtį ir 

kompetencijas darbui su 

virtualios ugdymosi 

aplinkos įranga, taikant 

inovatyvius ugdymosi 

metodus. 

Ugdymo procesas praturtintas 

naujomis vaikui priimtinomis 

priemonėmis. 

20 % pagerės edukacinės 

aplinkos veiksmingumas. 

Stiprės specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčių vaikų 

motyvacija.  

 

30 % suaktyvės pedagogų 

kompetencijos augimas ir bus 

užtikrintas ugdymo proceso 

veiksmingas.  

 

 

Stiprės įstaigos partnerystės 

tinklas. 

Pedagogai įgis gebėjimų 

objektyviai vertinti kitų veiklą, 

priimti ir perimti jų idėjas ir jas 

taikyti savo darbe.  

30 % tobulės ugdymo proceso 

organizavimo kokybė. 

8.4. Skatinti ir puoselėti vaikų ir 

įstaigos bendruomenės sveikos 

gyvensenos įpročius. 

Formuojami ugdytinių 

sveikos gyvensenos 

įpročiai. 

 

Įgyvendinamos 

vaikų sveikatą 

stiprinančios 

iniciatyvos. 

 

 

15 % mažės vaikų sergamumas.  

 

 

 

Vyks planinga, nuosekli veikla. 

Augs vaikų sveikatos stiprinio 

kompetencija (20 % pagerės 

ugdytinių fizinis aktyvumas). 

 

 



15 

 

 


