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Mokytojai taikė metodus, būdus ir formas, kūrė į vaiko ugdymo(si) rezultatus orientuotą 

ugdymo(si) turinį. 2022 m. organizuota 12 pažintinių-kultūrinių projektų, 4 patyriminio ugdymo 

savaičių, 10 teminių savaičių, 10 tradicinių ir netradicinių renginių, 10 edukacinių ekskursijų, 12 

žygių į gamtą. Aktyviai dalyvauta kitų švietimo įstaigų organizuojamuose konkursuose, 

parodose, akcijose.  

Ugdymo kokybės gerinimui papildyta visų grupių kompiuterinė įranga: priešmokyklinio 

ugdymo grupėse įrengti interaktyvūs ekranai, įsigyti mokymo komplektai elektroninėse 

aplinkose. Interneto teikimo tinklas praplėstas visose įstaigos patalpose. Grupių veiklos 

planavimas, vaikų pasiekimų vertinimas vykdytas per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“. 

2022 m. visi mokytojai gilino savo kompetencijas, tobulino kvalifikaciją vidutiniškai po 11 

dienų (išklausyta 1311 val. įvairių kursų, seminarų, mokymų). Visiems mokytojams nupirkti 

mokymai Ugdymo meistrų narystėje. Mokytojos dalinosi gerąja patirtimi (respublikoje – 2, 

mieste – 3, įstaigoje – 13) ir įgytą patirtį pritaikė savo darbe.   

2022 m. sėkmingai įgyvendinta 2022–2024 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 

atestacijos programa: dvi mokytojos įgijo vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją ir 

viena mokytoja įgijo mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. 

Siekiant strateginio plano antrojo tikslo – plėtoti saugią ir inovatyvią ugdymo(si) aplinką – 

įstaigos veikla buvo orientuojama į edukacinių aplinkų kūrimą, patalpų būklės atnaujinimą, 

šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių įsigijimą, į tikslingą, skaidrų ir taupų materialinių ir finansinių 

išteklių panaudojimą, sprendimus derinant su įstaigos bendruomene. Panaudojant valstybės, 

savivaldybės biudžetų ir paramos lėšas, įsigyta edukacinių lauko įrenginių, atnaujinta patalpų 

būklę, įsigyta inventoriaus ir šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių. Numatytam tikslui pasiekti 

buvo atlikta darbų už 20 000,00 tūkst. eurų: pilnai renovuotos „Vieversiukų“ grupės patalpos 

(pakeista grindų danga, nudažytos sienos, lubos, atlikti elektros darbai, atnaujintas grupės 

inventorius ir baldai). 

Buvo atnaujintos edukacinės priemonės, kurios dabar atitinka šiuolaikinius reikalavimus. 

Įsigyta žaislų, knygų, edukacinių priemonių už 4 862, 35 tūkst. eurų.  

Atnaujintos informacinės technologijos: įsigyti 5 kompiuteriai, 3 spausdintuvai, 2 

interaktyvūs ekranai už 6 912,99 tūkst.eurų. 

Atnaujintas ūkinis inventorius. Įgyta žoliapjovė, sniego valymo mašina, darbo rūbai už       

2 609,00 tūkst. .eurų 

2022 m. įstaigos biudžeto sutaupytos lėšos panaudotos liejamos dangos takelio klojimui – 

12 600,00 tūkst. eurų. Tai puiki, saugi ir labai spalvinga danga su skirtingu paviršiumi, pilna 

linksmų, verčiančių susimąstyti, lavinančių užduočių. Visų svarbiausia – apsaugo vaikus ir 

sumažina traumų tikimybę. 

Siekiant užtikrinti vaikų saugumą įstaigos lauko teritorijoje prasidėjo šaligatvių plytelių 

atnaujinimo darbai. Naujų šaligatvių plytelių klojimas vyko dviem etapais: 20 000,00 tūkst. eurų 

papildomo finansavimo skyrė Vilniaus miesto savivaldybė ir 20 000,00 tūkst. eurų panaudota iš 

2022 m. įstaigos biudžeto sutaupytų lėšų.  

Siekiant nuolatinio edukacinių erdvių modernizavimo bei pritaikymo pagal vaikų poreikius lauko 

teritorijoje buvo atnaujinta priešmokyklinio amžiaus vaikų žaidimo aikštelė – atnaujinta aikštelės 

danga, įsigyta pavėsinė už 5 500,00 tūkst. eurų 

Papildomai įsigyta edukacinių lauko įrenginių, sūpynių už 2 500,00 tūkst. eurų.  

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto Karoliniškių mikrorajono seniūnija įvykdytas 

skirtingų veiklų zonų plėtimas ir tobulinimas: sodo vaismedžių, uogakrūmių, daržo, augalų 

labirinto, sporto aikštelės. Toks suskirstymas leidžia vaikams keliauti skirtingose aplinkose ir 

keisti veiklas: sportuoti, pažinti aplinką ir žaisti, užsiimti sodininkyste. Savarankiškai užaugintos 

daržovės ir vaisiai skatina vaikų sveiko maitinimo įgūdžių formavimą.  

Siekiant strateginio plano trečiojo tikslo – kurti pilietišką, kūrybišką, sveikai ir saugiai 

gyvenančią bendruomenę – vykdytas kryptingas bendravimas ir bendradarbiavimas su ugdytinių 

tėvais. Organizuoti tėvų susirinkimai, individualūs susitikimai, pokalbių su tėveliais dienos. Buvo 

ieškoma naujų, įdomesnių darbo su tėvais formų. Palaikomos tėvų iniciatyvos teikiant 

pasiūlymus bei pagalbą, organizuojant bendrus renginius, išvykas, projektų įgyvendinimą. 

Įgyvendinti vaikų-tėvų-pedagogų meniniai kūrybiniai projektai.  

Geriausiai šio tikslo įgyvendinimą iliustruoja ilgalaikis projektas „Draugystės delniukai“. 
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Šiuo projektu siekta suburti bendruomenę sutelktai, kūrybiškai veiklai, įgyvendinant užsibrėžtus 

prioritetus. Organizuotos sportinės pramogos ir bendri renginiai lauke, konkursai, parodos, 

nuotoliniai seminarai. Kartu su ugdytinių tėvų atstovais dalyvauta susitikime su mero 

pavaduotoja Edita Tamošiūnaite ir Vilniaus savivaldybės administracijos atstovais. 

Ruošdamiesi minėti Vilniaus 700-ąjį gimtadienį parengtas įstaigos projektas „Keliaukime 

po Vilnių“. Visa bendruomenė aktyviai dalyvavo įstaigos organizuotuose Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų renginiuose: piešinių parodoje „Vilnius – 

draugiškas vaikams ir visai šeimai miestas“, erdvinių darbelių parodose „Žiema Vilniuje“ bei 

„Keliaukime po Vilnių“. 

Išradingai buvo minimas Vilniaus lopšelio-darželio „Žemuogėlė“ 50-asis jubiliejus. 

Siekiant įtraukti vaikus, tėvus, pedagogus ir kitus bendruomenės narius į kūrybinę veiklą įstaigos 

jubiliejaus proga, organizuota šventinė akcija „Pasveikinkim vieni kitus“. Gražia sukakties proga 

įstaigos pedagoginis personalas sukūrė ir suvaidino muzikinę istoriją, kurios įrašas buvo 

išplatintas visiems bendruomenės nariams. Netradicinėje erdvėje – įstaigos lauko scenoje 

organizuotas jubiliejinis muzikinis renginys, kuriame dalyvavo įstaigos ugdytiniai, jų tėvai, 

darbuotojai, mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė ir Vilniaus savivaldybės administracijos 

atstovai. 

Siekiant palankių sąlygų ugdytinių sveikos gyvensenos įgūdžių ir gebėjimų įtvirtinimui 

sudarymo ir aktyvaus bendruomenės narių dalyvavimo sveikatos ugdymo ir stiprinimo veikloje, 

įstaigoje sėkmingai veikia vaiko sveikatos saugojimo ir stiprinimo kūrybinė grupė, ieškota 

patrauklių formų įsijungti į miesto renginius. Siekiant didinti vaikų fizinį aktyvumą ir raštingumą, 

kilnų elgesį ir skatinti įstaigos pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogais, dalyvauta RIUKKPA projekte „Lietuvos mažųjų 

žaidynės 2022“. Nuo 2022-02-01 iki 2022-03-31 organizuotos 264 nuotolinės pamokėlės 

įvairiomis temomis, kuriose dalyvavo 209 vaikai (100 proc.). 2022 m. balandžio 7–8 d. įstaigoje 

vyko LTMŽ Sporto festivalis. 2022 m. gegužės 22 d. įstaigos komanda atstovavo įstaigai 

finaliniame renginyje „AŠ – LTMŽ DALYVIS!“ 

Ketvertus metus iš eilės dalyvauta LMNŠC ir SMLPC projekte „Sveikata visus metus 

2022“. Projekto įgyvendinimo metu vaikai su pedagogais įgyvendino kūrybinius iššūkius pagal 

pateiktas temas. 2022 m., antrus metus iš eilės įstaiga tapo Nacionalinio projekto „Sveikata visus 

metus 2022“ nugalėtoja. 

Jau penktus metus formuojant sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą 

kultūrą, įstaigos bendruomenė sėkmingai dalyvauja Nacionalinio projekto „Sveikatiada“ 

renginiuose. 

2022 m. daug dėmesio skirta kokybiško vaikų maitinimo organizavimui. Įstaigos vaikams 

tiekiamas sveikatai palankus, šviežias, vietoje pagamintas maistas. Maisto gamyba buvo 

vykdoma Geros higienos praktikos taisyklių, Lietuvos HN75:2010 atitinkančioje virtuvėje. Visi 

vaikai 3 kartus per dieną maitinami kokybišku, subalansuotu maistu. Pritaikytas maitinimas 

organizuotas 7 vaikams (lėtinių susirgimų ir maisto alergiją turintiems vaikams). Vykdytos 

Europos Sąjungos paramos programos „Pienas vaikams“, „Vaisių ir daržovių vartojimo 

skatinimas ikimokyklinėse įstaigose“.  

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą maisto produktų tiekimą ir kokybišką vaikų maitinimo 

organizavimą, laiku ir atsakingai buvo vykdyti viešieji maisto produktų pirkimai.  

 

 

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 
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1.1 Užtikrinti 

ugdymo turinio 

įvairovę taikant 

inovacijas. 

 

1.1.1. Kuriamos 

sąlygos STEAM 

ugdymui; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Įstaigos tyrimo 

laboratorijos 

papildymas nauja 

įranga; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2. Lauko klasės 

įrengimas; 

 

 

1.1.1.3. Įstaigos 

pedagogų parengtas 

ugdomųjų veiklų idėjų 

rinkinys. 

 

 

 

1.1.2.1. Planuojama 

organizuoti 18 

patyriminio ugdymosi 

dienų; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.1. Įgytos inovatyvios 

ugdymo priemonės 

gamtomoksliniams vaikų 

tyrinėjimams ir kūrybai 

(STEAM priemonių rinkiniai, 

lauko kreidinės lentos); 

1.1.1.1.2. Įgyta nauja įranga 

vaikų tiriamajai ir kūrybinei 

technologinei veiklai plėsti 

(lego robotikos įranga, 

magnetinis konstruktorius); 

1.1.1.1.3. Įgytos inovatyvios 

STEAM priemonės vaikų 

tiriamajai ir kūrybinei 

matematinei veiklai: 

skaičiavimams, matavimams, 

matematinėms sąvokoms 

vartoti; 

1.1.1.1.4. Įgytos inovatyvios 

meno priemones, STEAM 

idėjas kūrybiškai išreikšti; 

1.1.1.1.5 Įgytas sensorinis 

takelis; kroketas; 

1.1.1.1.6. Įgytas lauko 

liejamos dangos takelis. 

 

1.1.1.2.1.Įrengta lauko klasė 

(įgyti stalai ir suoliukai, 

mobilios palapinės).  

 

1.1.1.3.1. Įstaigos patyriminės 

veiklos idėjų rinkinys „Tiriu. 

Randu. Žinau“ ikimokyklinio 

amžiaus vaikams parengtas ir 

saugomas elektroninėje 

erdvėje. 

 

1.1.2.1.1. Pavasarį 10 

netradicinio ugdymo dienos 

buvo skirtos patyriminiam 

ugdymui, kai vaikai iš 

tiesioginio patyrimo įgijo 

žinių ir įgūdžių, pagal temas: 

Kosmoso platybės, Ugnikalnio 

paslapys, Vabaliukų namai, 

Mano žalioji palangė, Kaip 

apsaugoti mūsų Žemę, 

Žiniukų mokyklėlė, 

Paslaptinga kelionė, 

Stebuklinga skrynelė, 

Pavasario takais, Vandens 

lašelio nuotykiai; 

1.1.2.1.2. Remdamasi 

rekomendacijomis 

ikimokyklinio ugdymo 
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1.1.2. Ugdymas 

vyksta 

netradicinėse 

erdvėse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Ugdymui 

naudojamos 

interaktyvios 

ugdymo priemonės. 

 

 

 

 

 

1.1.2.2.Organizuoti 10 

mokytojų veiklas 

netradicinėse erdvėse; 

 

1.1.2.3. Organizuoti 36 

naratyvinius žaidimus; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.4. Vasaros 

mėnesiais vaikų 

ugdymą planuojama 

organizuoti lauke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1.Planuojama 

įsigyti interaktyviąją 

lentą; 

 

1.1.3.2. Planuojama 

įsigyti skaitmeninę 

mokymosi platformą 

EMA mažiesiems. 

pedagogui „Žaismė ir 

atradimai“, rudenį 15 dienų 

buvo skirta patyriminiam 

ugdymui. 

 

1.1.2.2.1.Organizuotos 25 

veiklos, vykdant įvairių 

ugdymo sričių projektus.  

 

1.1.2.3.1. Naratyvinis 

žaidimas taikomas skirtingo 

amžiaus vaikų grupėse. 

Organizuoti 36 naratyviniai 

žaidimai su 3–6 metų vaikais. 

Sukurtos naratyvinio žaidimo 

ir ugdymosi erdvės. 

Žaidimams panaudotos 

skirtingos ugdymo įstaigos 

patalpos, įstaigos kiemas, 

artimiausias miškas. 

 

1.1.2.4.1. Įrengta lauko klasė; 

1.1.2.4.2. Įrengta nauja 

pavėsinė; 

1.1.2.4.3. Atnaujinta 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų lauko žaidimo aikštelės 

dangą; 

1.1.2.4.4. Sukurtos naujos 

veikiančios edukacinės erdvės 

vaikų lauko žaidimo 

aikštelėse; 

1.1.2.4.5. Įrengtas lauko 

liejamos dangos takelis. 

 

1.1.3.1.1. Interaktyviais 

ekranais aprūpintos dvi 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės. 

1.1.3.2.1. Įgyta Chikimap 

licencija metams. 

1.2. Įgyvendinti 

efektyvų 

finansinių ir 

materialinių 

išteklių valdymą. 

 

1.2.1. Atsakingai 

vykdyti suderinta 

su įstaigos taryba 

pirkimų planą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Racionalus, 

taupus, ekonomiškas 

finansinių išteklių 

panaudojimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1.1. Atsakingai 

vykdomas suderintas su 

įstaigos taryba pirkimų planas, 

sutaupytos lėšos naudojamos 

taupiai ir efektyviai: 

-pilnai renovuotos 

„Vieversiukų“ grupės 

patalpos; 

-atliktas „Kiškučių“, 

„Drugelių“ ir „Nykštukų“ 

grupių kasmetinis remontas; 

Sutaupytos lėšos panaudotos:  
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1.2.2. Kiekvieną 

ketvirtį išanalizuoti 

įstaigai skirtų 

asignavimų 

vykdymą; 

 

1.2.3. Esant 

poreikiui kreiptis į 

BĮ „Skaitlis“ 

dėl lėšų 

perskirstymo; 

 

 

1.2.4. Įstaigos 

viešųjų pirkimų 

komisijos narių 

kvalifikacijos 

kėlimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. Nenumatomas 

lėšų trūkumas 

biudžetinių metų 

pabaigoje. 

 

 

1.2.3.1. Paskirtos 

įstaigai lėšos naudotos 

efektyviai, neviršijant 

2022 m. įstaigai 

patvirtintų asignavimų.  

 

 

1.2.4.1.Atsakingų 

darbuotojų finansinio 

raštingumo 

tobulinimas. 

 

-sporto aikštelės liejamos 

dangos klojimui 2022 m. 

rudenį; 

-naujų šaligatvių plytelių 

klojimui antram etapui. 

 

1.2.2.1.1. Nuolat rengiamos 

ketvirčių lėšų panaudojimo 

ataskaitos (2022 m. kovas, 

birželis, rugsėjis, gruodis). 

 

 

1.2.3.1.1. 5 kartus kreiptasi į 

BĮ „Skaitlis“ dėl lėšų 

perkėlimo sąskaitoms 

apmokėti bei tikslingai 

panaudoti lėšas biudžetinių 

metų pabaigoje. 

 

1.2.4.1.1. 2022-06-30 d. 

Įstaigos viešųjų pirkimų 

komisijos pirmininkė 

dalyvavo CPO LT modulio 

pristatyme; 

 

1.2.4.1.2. Įstaigos viešųjų 

pirkimų komisijos nariai 

dalyvavo VŠĮ „Ugdymo 

meistrai“ mokymuose „Kaip 

teisingai organizuoti 

viešuosius pirkimus ugdymo 

įstaigoje“; 

 

1.2.4.1.3. Nuolatinės 

konsultacijos su VPT 

specialistais. 

1.3. Efektyvinti 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

įstaigoje virtualios 

aplinkos pagrindu. 

1.3.1. Vykdomas 

įstaigos 

bendruomenės 

narių 

komunikavimas 

virtualiojoje 

platformoje  

„Mūsų darželis“; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sklandžiai 

organizuojami 

personalo valdymo 

1.3.1.1. Visų įstaigos 

darbuotojų 

aprūpinimas IKT 

įrankiais; 

1.3.1.2.Virtualiosios 

platformos „Mūsų 

darželis“ pasinaudos 

100 proc. pedagogų, 

100 proc. tėvų, 85 

proc. techninio 

personalo; 

 

 

 

 

1.3.1.3. 100 proc. 

pedagogų, 

naudodamiesi virtualia 

platforma teikia 

1.3.1.1.1. 90 proc. darbuotojų 

aprūpinti IKT įrankiais. 

 

 

1.3.1.2.1. Nuo tradicinio 

komunikacijos proceso ir 

tradicinių informacijos 

rinkimo būdų 100 proc. 

pedagogų, 100 proc. tėvų, 85 

proc. techninio personalo 

perėjo prie naujų įrankių 

virtualioje erdvėje ir 

sėkmingai naudojasi platforma 

„Mūsų darželis“. 

 

1.3.1.3.1. 100 proc. pedagogų 

daug informacijos perkėlė į 

virtualią erdvę; vyksta 

nuolatinę skaitmeninių 
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ir mokinių ugdymo 

procesai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Tobulės 

darbuotojų 

skaitmeninis 

raštingumas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.Kitų virtualių 

bendravimo aplinkų 

panaudojimas.  

 

informaciją, bendrauja 

su tėvais ir gauna 

grįžtamąjį ryšį. 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.4. 100 proc. 

vartotojų koordinuotai 

ir tikslingai keisis 

informacija su visomis 

suinteresuotomis 

pusėmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.1. Darbuotojai 

dalyvaus mokymuose 

 (1–2 kartus per 

metus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1. Įstaigos 

svetainėje skelbiama 

visą viešą informaciją 

apie įstaigoje 

teikiamas paslaugas, 

užtikrintas 

informacijos 

aktualumas, reguliarus 

informacijos 

atnaujinimas. 

 

 

1.3.3.2. ZOOM 

platforma 

nuotoliniams 

susitikimams, 

mokymams, 

technologijų integraciją į 

ugdymo turinį; daugelis 

tradicinių mokymosi metodų 

sėkmingai integruojama į 

virtualią erdvę (veiklos, 

diskusijos, mokomieji 

žaidimai, tyrinėjimas, 

kūrybinio mąstymo užduotys).  

 

1.3.1.4.1. Elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“ 

administravimas, tvarkymas ir 

priežiūra vykdoma remiantis 

Vilniaus l/d „Žemuogėlė“ 

2021 m. rugsėjo mėn. 20 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V7-

01 patvirtintais elektroninio 

dienyno tvarkymo nuostatais. 

Visi asmenys, tvarkantys, 

administruojantys ir 

prižiūrintys dienyną, 

sąžiningai ir tvarkingai vykdo 

savo funkcijas, laikosi 

nuostatų reikalavimų.  

 

1.3.2.1.1. Darbuotojai 

dalyvavo VŠĮ „Mokymosi 

mokykla“ mokymuose, 

tobulinant gebėjimą valdyti 

informaciją ir kokybiškai 

komunikuoti, aktyviai 

taikydami skaitmenines 

technologijas. Išklausytų 

mokymų temos: bendravimas 

ir komunikacija, 

kūrybingumas ir 

inovatyvumas, informacijos 

valdymas. 

1.3.3.1.1. Visuomenei 

sudarytos sąlygos gauti 

internetu visą viešą 

informaciją apie įstaigą ir jos 

funkcijas, užtikrinamas 

svetainės veiksmingumas, joje 

pateikiamos informacijos 

aktualumas, paieškos 

galimybės, reguliarus (kas 

mėnesį/ pagal poreikį) 

informacijos atnaujinimas. 

 

Sistemingai naudojama: 

1.3.3.2.1. nuotoliniams 

susitikimams 2 kartus per 

savaitę su Vilniaus 

visuomenės sveikatos biuro 
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konsultacijoms 

organizuoti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.3. Virtualios 

aplinkos panaudojimas 

anketavimui, 

apklausoms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Vilnius sveikiau“ 

specialistais; 

1.3.3.2.2. nuotoliniams 

mokymams: 

- VŠĮ „Mokymosi mokykla. 

Ugdymo meistrai“ per 2022 

metus išklausyta 76 skirtingų 

temų; 

- išklausyti seminarų ciklai 

NŠA, Pedagogas.lt, Permainų 

vėjas, VPPT, EDU, Trakų 

švietimo centro, LVJC, 

Sportininkų mokymo centro, 

VŠĮ „Edukateka“ platformose; 

1.3.3.2.3. 2022-04-12/13 d. 

dalyvavo Vilniaus miesto 

savivaldybės projekto 

„Vilniaus miesto 

ikimokyklinio ugdymo 

pedagogų, taikančių 

naratyvinio žaidimo ir 

mokymosi metodą, mokymai“ 

3-ioja patirties sklaidos 

konferencijoje „Kai mokytojai 

žaidžia: kaip kurti draugystės 

pasaulį?; 

1.3.3.2.4. 2022-05-10 d. 

organizuota Respublikinė 

mokytojų, dirbančių pagal 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas, gerosios patirties 

sklaidos konferencija 

„Sveikatos keliu, ženkime 

kartu“; 

1.3.3.2.5. 2022-12-09 d. 

dalyvauta Nacionalinio 

projekto „Sveikata visus 

metus“ baigiamojoje 

konferencijoje. 

 

1.3.3.3.1. 2022 m. sausio mėn. 

vykdyta tėvų apklausa dėl 

2022–2023 m. m. 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio grupių 

komplektavimo; 

1.3.3.3.2. 2022 m. kovo mėn. 

vykdyta tėvų apklausa dėl 

vaiko lankomumo ir įstaigos 

darbo organizavimo vasaros 

laikotarpiu; 

1.3.3.3.3. 2022 m. gegužės 

mėn. vykdytas tėvų 

anketavimas dėl įstaigos 
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1.3.3.4. Pagalbinių 

priemonių, skirtų 

netiesioginiam 

bendravimui, 

susirašinėjimui, 

individualiom ar 

grupinėms 

konsultacijoms 

naudojimas (žinutės el. 

dienyne, el. pastas, 

Viber programėlė). 

veiklos kokybės įsivertinimo; 

1.3.3.3.4. 2022 m. rugpjūčio 

mėn. vykdytas 

priešmokyklinio ugdymo 

grupių tėvų anketavimas dėl 

2022–2023 m. m. prioritetinių 

krypčių numatymo ugdymo 

srityje; 

1.3.3.3.5. 2022 m. rugpjūčio 

mėn. vykdytas naujai 

atvykusių vaikų tėvų 

anketavimas; 

1.3.3.3.6. 2022 m. rugsėjo 

mėn. vykdyta tėvų apklausą 

dėl papildomos veiklos 

vaikams organizavimo ir 

grupių darbo laiko, tenkinant 

tėvų poreikį; 

1.3.3.3.7. 2022 m. gruodžio 

mėn. vykdyta tėvų apklausa 

dėl 2023–2024 m.m. grupių 

komplektacijos.  

 

1.3.3.4.1. Ypač efektyviai 

naudojami: 

- vaizdo ir garso pokalbių 

programos netiesioginiam 

bendravimui; 

- elektroniniai laiškai ir 

socialiniai tinklai 

susirašinėjimui; 

-įkurta įstaigos Facebook 

paskyra. 

 

1.4. Ugdyti vaikų 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius, kurti 

įstaigos 

bendruomenės 

sveikatai palankią 

fizinę ir 

psichosocialinę 

aplinką. 

1.4.1. Palankių 

sąlygų ugdytinių 

sveikos gyvensenos 

įgūdžių ir gebėjimų 

įtvirtinimui 

sudarymas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1. 2018–2022 m. 

Sveikatos stiprinimo 

programoje numatytos 

veiklos į ugdymo 

procesą integruojamos 

95 proc.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.1.1. 2022-01-01–2022-

05-31 dalyvauta RIUKPPA 

Lietuvos Nacionalinio 

projekto „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ visose įstaigos, 

miesto, respublikinio lygmens 

etapuose (2022 m. diplomas); 

2022-12-08 d. pateikta 

paraišką dėl dalyvavimo 

Nacionaliniame projekte 

„Lietuvos mažųjų žaidynės 

2023“; 

1.4.1.1.2. 2022 m. sėkmingai  

dalyvauta LMNŠC ir SMLPC 

projekte „Sveikata visus 

metus“: kas mėnesį vaikai su 

pedagogais įgyvendino 

kūrybinius iššūkius pagal 

pateiktas temas. LMNŠC 

Sveikatos ir saugos ugdymo 

skyrius geriausiais darbais 
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pripažino įstaigos 2022 m. 

vasario, kovo, birželio, liepos, 

rugpjūčio, rugsėjo mėnesių 

iššūkių įgyvendinimo 

prezentacijas ir vaizdo 

siužetus 

https://www.ssus.lt/lt/sveikata-

visus-metus2022/liepa1/ ; 

2022 m. įstaiga tapo projekto 

„Sveikata visus metus“ III 

vietos nugalėtoja; 

1.4.1.1.3. Sėkmingai 

įgyvendintas 2021–2022 m. 

m. Nacionalinio projekto 

„Sveikatiada“ veiklos planas: 

-2021-12-10 padėka už šaunų 

dalyvavimą konkurse 

„Mankštiada“; 

-2022-02-28 padėka už puikų 

pasirodymą konkurse „Mano 

mėgstamiausias užkandis“; 

-2022-04-15 padėka už aktyvų 

dalyvavimą konkurse „Pietų 

kovų ringas“; 

-2022-05-27 padėka už 

dalyvavimą konkurse „Šok ir 

nesustok“; 

-2022-06-28 padėka už idėjas 

įgyvendinant projekto 2021-

2022 m. m. veiklas ugdymo 

įstaigoje; 

-nuo 2022-09-01 d. tęsiasi 

dalyvavimas Nacionalinio 

projekto veikloje „Sveikatiada 

2022–2023“; 

1.4.1.1.4. Į ugdymo procesą 

sėkmingai integruojamos 

prevencinės programos: 

Tarptautinė socialinių ir 

emocinių įgūdžių ugdymo 

programa „Zipio draugai“, 

„Prevencinė alkoholio, tabako 

ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo 

programa“, smurto ir patyčių 

prevencijos programa; 

1.4.1.1.5. Remiantis 2022 m. 

veiklos planu, sėkmingai 

įgyvendinami, jau tapę 

tradiciniais, įstaigos projektai 

„Auginkime atsakingai“, 

„Gerumo mokyklėlė“, „Žalioji 

vaistinėlė“, į ugdymo turinį 

integruojamos sveikatingumo 

ugdymo temos (mitybos, 

https://www.ssus.lt/lt/sveikata-visus-metus2022/liepa1/
https://www.ssus.lt/lt/sveikata-visus-metus2022/liepa1/
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1.4.2.Aktyvūs 

bendruomenės 

narių dalyvavimas 

sveikatos ugdymo 

ir stiprinimo 

veikloje; 

 

 

1.4.3. Saugios, 

sveikos, fizinio 

aktyvumo 

skatinančios 

ugdymosi aplinkos 

kūrimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Sveikatos 

 

 

 

 

 

1.4.1.2. Papildomų 

individualių 

kineziterapijos ir 

ergoterapijos 

užsiėmimų 

organizavimas (3–4 

per savaitę) vaikų 

sveikatos sunkumams 

įveikti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.1.Suorganizuotos 

bendruomenei 3–4 

fizinio aktyvumo 

skatinimo priemonės. 

 

 

 

 

1.4.3.1. Lauko 

mobilios priemonės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4.1. Parengti 

judėjimo, higienos įgūdžių 

formavimo, žalingų įpročių ir 

patyčių prevencijos, saugos, 

psichinės sveikatos). 

 

1.4.1.2.1. Įstaigoje dirba 

kineziterapeutė, kuri rūpinasi 

specialiųjų poreikių vaikų 

judėjimo sunkumų korekcija, 

rengia individualias ir 

grupines konsultacijas dėl 

vaiko raidos sutrikimų 

šalinimo, konsultuoja tėvus, 

mokytojus; 

1.4.1.2.2. Ergoterapeutė 

įvertina vaiko raidą, 

išsiaiškina, kokiose veiklose 

vaikui sudėtinga būti 

savarankiškam ir padeda visą 

tai pagerinti. Ergoterapeutė 

lavina smulkiąją motoriką, 

gerina kognityvines funkcijas, 

gerina kasdienius vaiko 

įgūdžius, padeda socializuotis 

vaikui. 

 

1.4.2.1.1. Bendruomenei 

suorganizuotos fizinio 

aktyvumo skatinančios 8 

video pamokėlės – mankštos; 

1.4.2.1.2. Video pamokėlės 

patalpintos įstaigos svetainėje 

www.zemuogele.lt . 

 

1.4.3.1.1. Sukurtos naujos 

veikiančios fizinį aktyvumą 

skatinančios erdvės vaikų 

lauko žaidimo aikštelėse: 

- įgytos naujos supynės; 

spalvoti vikšrai šliaužioti, 

krepšinio inventorius; 

- mobilios palapinės; 

 

1.4.3.1.2. Rugsėjo mėn. 

padaryta lauko teritorijos 

sporto aikštelės renovacija –  

atliktas sporto aikštelės 

liejamos dangos klojimas; 

 

1.4.3.1.3. Įvykdytas įstaigos 

kiemo trinkelių dalinis 

atnaujinimas – užbaigti naujų 

šaligatvių plytelių klojimo 

dviejų etapų darbai; 

1.4.4.1.1. Užtikrinama 

http://www.zemuogele.lt/
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stiprinimo veiklos 

patirties sklaida ir 

tęstinumo 

užtikrinimas. 

 

 

2023–2027 m.  

Sveikatos stiprinimo 

programą. 

 

Pratęstas sveikatą 

stiprinančios 

mokyklos statuso 

galiojimo laikas. 

 

 

patirties sklaida: 

- 2022-05-10 d. organizuota 

Respublikinė mokytojų, 

dirbančių pagal ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo 

programas, gerosios patirties 

sklaidos konferencija 

„Sveikatos keliu, ženkime 

kartu“; 

- parengti ir paviešinti 

Higienos instituto Sveikatos 

stiprinimo centro puslapyje 

www.smlpc.lt  informaciniai 

pranešimai: 

2022-06-21 d. „Sveikatos 

idėjų skrynelė ant žaliosios 

palangės“ ir  

2022-12-05 d. „Netradiciniai 

judrūs žaidimai: pažinimas ir 

praktika“; 

2022-12-09 d. LMNŠC 

baigiamojoje Nacionalinio 

projekto „Sveikata visus 

metus“ konferencijoje 

skaitytas pranešimas „Sveikata 

–geriausia dovana. Geroji 

patirtis“; 

 

1.4.4.1.2. Parengta 2023–2027 

m. Sveikatos stiprinimo 

programa. 

2022-12-07 d. Nacionalinio 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo ir aktyvių mokyklų 

veiklos koordinavimo 

komisija pratęsė įstaigai 

sveikatą stiprinančios 

mokyklos statuso galiojimo 

laiką.  

 

 

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. 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. Vaikų, atvykusių į LR iš Ukrainos ir  Sėkminga užsieniečių integracija į ugdymo  

http://www.smlpc.lt/
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 langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X 

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

6.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas, užtikrinant gerą ugdymo kokybę. 

7.2. Gilinti kompetencijas kolektyvo susitelkimo, bendruomeniškumo, emocinio raštingumo, 

teigiamo mikroklimato palaikymo. 
 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

8.1. Sutelkti ir parengti 

mokyklos bendruomenę 

atnaujintos priešmokyklinio 

ugdymo programos 

įgyvendinimui. 

 

8.1.1. Atnaujintos 

priešmokyklinio ugdymo 

programos diegimo 

komandos formavimas; 

 

 

8.1.2. Esamos būklės 

apžvalgos inicijavimas; 

 

 

 

 

 

 

   

 

8.1.3. Atnaujintos PU 

programos diegimo 

veiksmų plano kūrimas. 

 

8.1.4. Organizuoti 

kokybišką ir savalaikę 

informacijos sklaidą, 

susijusią su atnaujintos PU 

programos diegimo 

procesu mokykloje. 

 

 

 

8.1.5. Sudaryti sąlygas 

atnaujintos PU programos 

diegimui. 

 

 

 

8.1.1.1. Suformuota ir 

direktoriaus įsakymu patvirtinta  

atnaujintos PU programos 

diegimo darbo grupė(2023 m. 

balandis). 

 

8.1.2.1. Dokumentų apžvalga; 

tyrimų apžvalga (tėvų lūkesčių ir 

pageidavimų analizė; 

vaikų lūkesčių ir interesų 

analizė; vaikų pasiekimų 

vertinimo rezultatų apdorojimas; 

numatomos ugdymo turinio 

atnaujinimo kryptys (kas 

pusmetį). 

 

8.1.3.1. Sukurtas atnaujintos PU 

programos diegimo veiksmų 

planas(2023 m. balandis). 

 

8.1.4.1. Informacijos pristatymas 

tėvams mokyklos interneto 

svetainėje, susirinkimuose (kas 

pusmetį ir pagal poreikį); 

100 proc, mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų informuoti 

apie PU programos diegimo 

procesus. 

 

8.1.5.1. Mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimas (1–2 mokymai 

metuose); 

reikiamų specialistų 

užtikrinimas; 

8.1.5.2. Priemonių ir aplinkų 
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8.1.6. Atnaujintos PU 

programos diegimo 

proceso stebėjimas ir 

vertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.7.Sukauptos gerosios 

patirties sklaida. 

 

 

atnaujinimo veiklos: 

priemonių poreikio situacijos 

įsivertinimas (kas pusmetį); 

ugdymo aplinkų ir mokymosi 

priemonių įsigijimo plano 

parengimas (2 kartus metuose). 

 

8.1.6.1. Ugdomosios veiklos 

stebėjimo lentelės korekcija; 

pedagogų atviros veikos ir jų 

analizė (pagal įstaigos veiklos 

planą); 

pedagogų ataskaitų apie 

atnaujintos PU programos 

įgyvendinimą pateikimas, 

aptarimas, tobulintinų sričių 

nusimatymas (2 kartus metuose). 

 

8.1.7.1. Informacijos, susijusios 

su atnaujintos PU programos 

diegimu viešinimas, renginių 

organizavimas (mokymai, 

susitikimai, posėdžiai ir kt. (3–4 

kartai metuose). 

8.2. Užtikrinti veiksmingą 

švietimo pagalbą skirtingų 

poreikių vaikams. 

8.2.1. Įstaigoje švietimo 

pagalbos teikėjų tinklo 

kūrimas;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.Kiekvienas vaikas 

įstaigoje gauna reikalingą 

kvalifikuotą švietimo 

pagalbą; 

 

 

 

 

8.2.1.1. Parengtas ir įgyvendintas 

švietimo pagalbos teikimo 

priemonių planas (2023 m. 

gegužė); 

 

8.2.1.2. Dalyvauta ne mažiau 30 

valandų kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose ir gauti 

pažymėjimai, patvirtinantys 

įgytas kompetencijas ugdyti 

skirtingų poreikių vaikus; 

 

8.2.1.3. 30 proc. mokytojų 

dalyvauja švietimo pagalbos 

teikėjų tinklo komandoje; 

 

8.2.1.4. Informacijos sklaida apie 

įtraukųjį ugdymą tikslinėms 

grupėms: mokytojams, tėvams, 

kt. mokyklos bendruomenės 

nariams (kas ketvirtį ir pagal 

poreikį). 

 

8.2.2.1. 100 proc. skirtingų 

poreikių vaikų gauna reikalingą 

švietimo pagalbą; 

 

8.2.2.2. 100 proc. auklėtojų 

padėjėjams organizuoti du 

seminarai ir VPPT specialistų 

konsultacijos įtraukiojo ugdymo 
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8.2.3. Ugdomųjų ir 

terapinių priemonių 

formuojant palankią 

ugdymo aplinką įsigijimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4. Bendravimo su 

vaiko šeima aktyvinimas. 

klausimais; 

 

8.2.2.3. 100 proc. ugdytinių tėvų 

dalyvauja apklausoje apie vaikų 

emocinių, fizinių ir socialinių 

poreikių tenkinimą; 

Apklausos rezultatai panaudoti 

priemonių plano rengimui (2023 

m. kovas, rugsėjis). 

 

8.2.3.1. Įsigytas 1 komplektas 

interaktyvių priemonių 

specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymui(si) (Interaktyvios 

grindys) (2023 m. III ketvirtis); 

 

8.2.3.2. Įsigytos kitos 

interaktyvios relaksacijos, 

nusiraminimo, emocijų ir elgesio 

valdymo priemonės (2023 m. III 

ketvirtis); 

 

8.2.4.1. Tėvų susirinkimų 

(apvalaus stalo diskusijų, 

vakarinių seminarų) 

organizavimas (1–2 k. metuose ir 

pagal poreikį); 

 

8.2.4.2. Individualių konsultacijų 

teikimas (nuolat); 

 

8.2.4.3. Individualaus pagalbos 

vaikui plano kūrimas ir 

įgyvendinimas (pagal poreikį). 

8.3. Didinti įstaigos vidinės ir 

išorinės komunikacijos 

efektyvumą. 

  

8.3.1.Reguliarus įstaigos 

bendruomenės narių 

vidinės ir išorinės 

komunikacijos vykdymas; 

 

 

 

 

8.3.2. Ryšių su esamais ir 

būsimais bendruomenės 

nariais, socialiniais 

partneriais, kitomis 

organizacijomis, valdžios 

institucijomis palaikymas;  

 

 

 

 

 

 

 

 Komunikacija per socialines 

medijas: 

8.3.1.1. Išorinė komunikacija 

pradėta facebook socialiniame 

tinklalapyje (papildymas pagal 

poreikį bet ne rečiau kaip vieną 

kartą per mėnesį). 

 

8.3.2.1. Informacijos pateikimas 

įstaigos tinklalapyje (būsimiems 

klientams pasiskaityti daugiau 

apie darželį, esamai 

bendruomenei – surasti aktualios 

informacijos srautą) 

(atnaujinimas pagal poreikį); 

8.3.2.2. Straipsnių rengimas ir 

publikavimas (supažindinti su 

aktualiais klausimais, kurie yra 

svarbūs visuomenei, patirties 

sklaida) (2–3 straipsniai 

metuose). 
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8.3.3. Pasiekiamumo (bet 

kur, bet kuriuo metu), 

bendradarbiavimo 

(ypatingai svarbu ugdymo 

specialistams, dirbantiems 

komandiniu principu), 

lengvo ir operatyvaus 

turinio publikavimo 

principų užtikrinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3.1. Informacijos pateikimas 

tinklaraštyje (Viber grupė): 

prieinama tiek tėvams, tiek 

kolektyvui,. Gaunama išsami 

informacija – kas buvo nuveikta, 

ką planuojama nuveikti) 

(nuolat); 

 

8.3.3.2. Elektroninis dienynas 

„Mūsų darželis” naudojamas  

sklandžiam mokinių ugdymo 

procesų organizavimui 

(planavimui, vaikų pasiekimų 

vertinimui, tėvų informavimui) 

(kasdien); 

 

8.3.3.3. Elektroninis paštas 

naudojamas susirašinėjimui 

(kiekvieną dieną);  

 

8.3.3.4. Vizualinis informacijos 

perteikimas fotografijų ir vaizdo 

medžiagos pagalba (kasdien).  

8.4. Tęsti efektyvų finansinių 

ir materialinių išteklių 

valdymą. 

8.4.1. Parengti ir 

atsakingai vykdyti 

suderintą su įstaigos taryba 

pirkimų ir lėšų 

panaudojimo planą; 

 

 

8.4.2. Skirtų įstaigai 2023 

m. asignavimų 

išanalizavimas kas ketvirtį; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.3. Kreipimasis į BĮ 

„Skaitlis“ dėl lėšų 

perskirstymo iš straipsnio į 

straipsnį dėl racionalaus 

lėšų panaudojimo; 

 

8.4.4. Kreipimasis į 

Vilniaus m. savivaldybės 

administraciją dėl 

papildomų lėšų skyrimo;  

 

 

8.4.5. Įstaigos darbuotojų  

8.4.1.1. Parengtas ir efektyviai 

vykdomas suderintas su įstaigos 

taryba pirkimų ir lėšų 

panaudojimo planas (2023 m. 

sausis). 

 

 

8.4.2.1. Nuolat rengiamos 

ketvirčių lėšų panaudojimo 

ataskaitos (2023 m. kovas, 

birželis, rugsėjis, gruodis); 

 

8.4.2.2. 2023 m. įstaigai skirtų 

asignavimų finansinės ataskaitos 

rengimas ir viešinimas įstaigos 

tinklalapyje biudžetinių metų 

pabaigoje; 

 

8.4.3.1. Nenumatomas lėšų 

trūkumas biudžetinių metų 

pabaigoje. 

 

 

 

8.4.4.1. Papildomai skirtų lėšų 

panaudojimas būtiniems remonto 

darbams atlikti (įstaigos fasado 

renovacija, virtuvės patalpų 

remontas). 

 

8.4.5.1. Įstaigos darbuotojų  
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atsakingų už viešųjų 

pirkimų organizavimą ir 

vykdymą kvalifikacijos 

tobulinimas. 

atsakingų už viešuosius pirkimus 

finansinio raštingumo 

tobulinimas (CPO 7 dienų 

mokymų ciklas). 

8.5. Atrasti naujų sveikesnės 

mokyklos kūrimo galimybių, 

rūpindamiesi bendruomenės 

fizine, psichine ir socialine 

sveikata, sveika gyvensena. 

8.5.1. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikai dalyvauja sveikatos 

stiprinimo ir fizinio 

aktyvumo skatinančiuose 

renginiuose, projektuose; 

 

 

8.5.2. Naujų išraiškos 

formų atradimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3. Bendruomenės 

įtraukimas į  

sveikatos ugdymo ir 

stiprinimo veiklą; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.4. Fizinį aktyvumą 

skatinančių erdvių 

kūrimas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.5. Sveikatos stiprinimo 

veiklos patirties sklaida ir  

   

8.5.1.1. 70 proc. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos lygis 

atitinka vaiko raidą sveikatos 

stiprinimo srityje (matuojama 

individuali vaiko raida, 

atitinkanti amžiaus tarpsnį). 

 

8.5.2.1. Išradingas Nacionalinio 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo veiklos 30-mečio 

minėjimas (2 renginiai 

miesto/šalies mastu); 

 

8.5.2.2. Žaidynių, iniciatyvos, 

festivalio, konferencijos 

organizavimas (2 renginiai skirti 

savo bendruomenei, į 2 renginius 

pakviesti rajono/miesto ugdymo 

įstaigas). 

 

8.5.3.1. Suorganizuotos 

bendruomenei 3–4 fizinio 

aktyvumo skatinimo priemonės;  

 

8.5.3.2. Bendruomenės narių 

kvalifikacijos tobulinimas (2–3 

mokymai į metus); 

 

8.5.3.3. Organizuoti 

psichosocialinių rizikos veiksmų 

ir mobingo rizikos vertinimą (1 

kartą metuose). 

 

8.5.4.1. Vaikų įtraukimas į fizinį 

aktyvumą skatinančias naujas 

veiklas lauke (sodininkystę, 

daržininkystę); 

 

8.5.4.2. Sveikatos stiprinimo 

veiklos organizavimas 

netradicinėje aplinkoje (3–4 

renginiai kiekvienoje grupėje);  

 

8.5.4.3. Įrengtos dvi fizinį 

aktyvumą skatinančios lauko 

erdvės. 

 

8.5.5.1. Aktyvios mokyklos 

gerosios patirties aprašų 

   



19 

 

 


