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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

        Mickūnų vaikų lopšelio-darželio 2020-2022 metų strateginio veiklos plano tikslas – gerinti ugdymo proceso kokybę, siekiant individualios vaiko 

pažangos, atsižvelgiant į šeimos lūkesčius, vaiko gebėjimus ir užtikrinant sveiką, saugią ir šiuolaikišką ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką.  

Atsižvelgiant numatytus prioritetus:  užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, tobulinant ugdymo turinio įgyvendinimą, didinti 

bendruomenės lyderystės gebėjimus, kurti saugią ir šiuolaikiškus ugdymosi reikalavimus atitinkančią aplinką 2002 metų veiklos plane numatyti tikslai. 

Gerinti ugdymo kokybę plėtojant įstaigos ugdymo veiklas. Į ugdymo turinį sėkmingai integruotos socialinės programos „Kimochi“ ir „Zipio draugai“, 

įgyvendinamas respublikinis „Sveikatiados“ projektas, dalyvaujama respublikinėje programoje „Draugiškoji SEU Drambliada“ (pasirašytos sutartys,  

nuolat vykdoma  įgyvendinimo stebėsena ir analizė). Formuojat teigiamą įstaigos įvaizdį, inicijavau pedagogų ir ugdytinių  dalyvavimą tarptautiniuose 

projektuose „Kartu paskaitykim knygelę“, „Tolerancijos dienos iniciatyva“, regioniniuose renginiuose : Vaikų ir jaunimo festivalyje „Vieversėlis“, 

meninio skaitymo konkurse „Čiulbantis ulbantis žodis“, skaitovų konkurse „Šimtas  eilėraščių Lietuvai 2022“, dainos festivalyje „Skambantys lašiukai“. 

Darželyje įsigytos naujos interaktyvios ugdymo priemonės. Skatinau pedagogus aktyviai naudoti šias priemonėmis ir taikyti STEAM metodikas ugdymo 

veikloje. (pasirašyta sutartis su UAB „Mokslo technologijos“, organizuoti mokymai). 100 proc. pedagogų efektyviai naudoja IKT priemones 

(interaktyvias lentas, planšetes, interaktyvias grindis, bitutes robotus, šviesos stalus, skaitmenines ugdymo priemones). 

Darželyje vykdyti gerosios darbo patirties sklaidą. Darželyje   inicijuotos  ir organizuotos  Respublikinės parodos - virtuali ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus  nuotraukų paroda „Lietuvos spalvos lėkštėje“ ( dalyvių skaičius 411) ir  virtuali individualių rankdarbių paroda „Siūlai, siūlai 

susivykit siūlo galo nepalikit“ ( dalyvių skaičius 35). Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys  su Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultetu, įstaigoje nuolat 

praktiką atlieka keturios Vaikystės pedagogikos kurso studentės. Studentams paskirti moderatoriai.  Studentės skatinamos tęsti savo profesinę veiklą 

mūsų įstaigoje. 

Bendruomenei užtikrinti saugią, šiuolaikišką ir sveiką ugdymo aplinką. Atliktas darželio lauko aplinkos gerinimas: pasirašyta sutartis su UAB 

„Žaidimų aikštelių įranga“, darželio teritorijoje suprojektuota ir įrengta 5-ta vaikų žaidimų aikštelė skirta ankstyvojo amžiaus vaikams. 



Užtikrintas vaikų  ir darbuotojų saugumas:  ribojant pašalinių žmonių patekimą į įstaigą, pasirašyta sutartis su UAB „Digital“ ir įrengta telefonspynių 

sistema .Parengtas ir patvirtintas naujas vaikų valgiaraštis atitinkantis sveikos mitybos principus: pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VŠĮ „Sveikatai 

palankus“,  organizuoti darbuotojų mokymai, patvirtintas 100 proc. atnaujintas  15 dienų vaikų valgiaraštis, paskaičiuotos ir patvirtintos naujos vaikų 

maitinimo išlaidų normos. 95 proc. tėvų teigiamai vertina  sveikos mitybos įpročių formavimą darželyje. 

Plėtoti besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės veiklą. Pasirašyta sutartis su VŠĮ“ Ugdymo meistrai“ - įstaiga dalyvauja  projekto 

„Besimokančių darželių tinklas 2022“ veikloje. 100 proc. pedagogų dalyvavo 6 nuotolinėse diskusijose, 6 temose apimančiomis STREM disciplinas, 6 

virtualiose vizituose po ikimokyklinio ugdymo įstaigas visame pasaulyje. Pasirašyta sutartis su VŠĮ „Gyvenimo universitetas“, užtikrinta visų įstaigos 

pedagogų VIP narystė nuotolinio mokymosi platformoje Pedagogas. Lt  100 proc. pedagogų tikslingai tobulino savo profesines kompetencijas ne mažiau 

kaip 5 dienas metuose .Pasirašyta sutartis su Trakų r. savivaldybės PPS - bendradarbiaujama  dėl vaikų kompleksinio spec. ugdymo(si) poreikio 

įvertinimo. 100 proc. tėvų suteikta galimybė gauti tikslinės konsultacijas, vienam vaikui nustatyti dideli ugdymo(si) spec. poreikiai. Plėtojama veikla su  

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais sveikatos priežiūros, saugos ir ligų prevencijos klausimais. Įgyvendintos 5 

sveikatos priežiūros specialisto veiklos su ugdytiniai ir tėvais. 

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. Atnaujintos 

Priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios 

programos 

įgyvendinimas. 

Sudarytos sąlygos 

atnaujintos 

Priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos 

įgyvendinimui. 

Siekiant užtikrinti ugdymo dermę 100 proc. 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų supažindinti su Priešmokyklinio 

ugdymo programa, organizuoti 1-2 

susitikimai su tėvais. 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų, įgyvendinami atnaujintą 

Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 

taiko projektų metodą. 

100 proc. ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų supažindinta su 

Priešmokyklinio ugdymo  bendrąja programa, 

aptartos ugdymosi turinio gaires, pasiekimų 

sritys, pasiekimų lygių požymiai. (Metodinės 

tarybos posėdis 2022-08-26). 

Organizuotas priešmokyklinio ugdymo grupės 

tėvų susirinkimas kuriame pristatyta atnaujinta 

priešmokyklinio ugdymo programa, pasiekimų 

vertinimas ugdymo priemones (2022-09-07). 



Priešmokyklinio ugdymo pedagogai 

organizuoja ir įgyvendina ne mažiau kaip 

vieną atvirą veiklą. 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose dėl atnaujintos priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios programos. 

Teiktos individualios ir grupines konsultacijos 

priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Šeimos 

įtraukimas į ugdymo procesą“, „Pagalba vaikui 

ir šeimai“, „Priešmokyklinio ugdymo aplinka“. 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

įgyvendina atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą, praktikoje taiko ŠMSM  

parengtas metodines rekomendacijas „Patirčių 

erdvės“, į ugdymo turinį integruoja socialinę 

programą „Zipio draugai“. 

100 proc. priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose: 

ŠMSM organizuotoje konferencijoje „Kas 

aktualu priešmokykliniame ugdyme“  (2022-03-

30); 

 Seminarų cikle „Kaip sėkmingai įgyvendinti 

atnaujintas priešmokyklinio ugdymo 

programas?“ (40 akad. val.);  

NŠA  nuotolinio mokymuose kursuose „Kaip 

kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą“. 

 Vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

patirties sklaida  organizuojant ir įgyvendinant 

atviras veiklas : 

„Mokausi išmaniai“, „Kas mus džiugina“, „Kaip 

išreikšti savo emocijas“. 

 

1.2.Tobulinti 

STEAM  patyrimį 

ugdymo (si) modelį. 

Įstaigoje tobulinamas 

STEAM patyriminio 

ugdymosi modelis, siekiant 

veiksmingiau organizuoti 

vaikų ugdymo procesą. 

Suburta darbo grupė STEAM patyriminio 

ugdymo(si) modelio įgyvendinimui iki 2022-

02-28 

Atlikta STEAM veiklų taikymo ugdymo 

procese analizė. Išvados ir rekomendacijos 

aptartos bendruomenėje iki 2022-12-31. 

Siekiant tobulinti STEAM patyriminio ugdymo 

modelį ir veiksmingai organizuoti ugdymo 

procesą suburta darbo grupė ugdymo(si) 

modelio įgyvendinimui (2022-02-01  

direktoriaus įsakymas Nr. V1-4) 

Atlikta STEAM veiklų taikymo ugdymo 

procese  analizė ir aptarimas. Išvadoje nurodyta, 



Sukurtas STEAM patyriminio metodo 

ugdymo modelio įgyvendinimo idėjų bankas 

iki 2022-12-31 

Organizuoti 1-2 kultūriniai ir edukaciniai 

renginiai, 2-3 atviros veiklos skatinant 

bendruomenės įtraukimą ir domėjimąsi 

STEAM veiklomis bei pasiekimais šioje 

srityje. 

Organizuota metodinė diena ŠMSM 

regioninių mokyklų ikimokyklinio ugdymo 

pedagogams iki 2022-10-31. 

Organizuoti 2-3 mokymai pedagogams, 

tobulinta mokytojų kvalifikacija  dalyvaujant 

STEAM mokyklų tinklo veikloje (2-3 

renginiai). 

kad veiklos integruojamos į savaitės veiklos 

planus, 100 proc. pedagogų savo kasdieninėje 

ugdymo veikloje naudoja šiuos metodus.  

(metodinės tarybos posėdis 2022-03-02). 

Parengtas ir patvirtintas STEAM veiklos planas 

(2022-09-28 direktoriaus įsakymas Nr. V1-25) 

Organizuoti renginiai : edukacija „Drugelio 

gyvenimo ciklas“,  „Visi esam svarbūs ir 

reikalingi“, “Žemė – visų mūsų namai“.      

 Vykdyti ilgalaikiai projektai „Tyrinėjimo 

laboratorija“ ir „Detektyvas gamtoje“. 

Organizuoti Respublikiniai virtualūs STEAM 

projektai  „Lietuvos spalvos lėkštėje“, „Siūlai, 

siūlai susivykit siūlo galo nepalikit“. 

Vyko darželio bendruomenės renginiai 

„Pabūkime kartu“, „Rudeniniai būgnai 

skamba“, „Myliu ir saugau gamtą“, 

„Tolerancijos namas“ 

Vyko patirties sklaida vedant atviras veiklas: 

„Mokausi išmaniai“, „Judantys laiptai. Magiška 

žemė“, „Spalvotas šokio pasaulis“, „Kaip 

išreikšti savo emocijas“ 

100 proc. pedagogų dalyvavo VŠĮ mokymosi 

mokyklos „Besimokančių darželių tinklas 

2022“ STREAM kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose  (72 ak. val. 2022-12-29) 

STEAM principų taikymas ikimokykliniame 

ugdyme (2022-02-22); 

Technologiniai sprendimai STEAM ugdyme 

(2022-05-20); 

STEAM patyriminės veiklos, keičiančios 

tradicines pamokas. (2022-10-20). 

Dalyvauta STEAM mokyklų tinklo veikloje: 



Gerosios patirties renginys ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų tarptautinis 

projektas „Kartu paskaitykim knygelę“, 

Respublikinis STEAM projektas „Geltona, 

žalia, raudona“, Respublikiniame renginyje 

„Draugiškoji SEU Drambliada“ 

 

1.3. Stiprinti vaikų 

sveikatingumo 

kompetencijos 

ugdymą. 

Įgyvendinti Sveikatos 

apsaugos ministro 2016-

01-26 įsakymą Nr. V-93 

„Dėl Lietuvos higienos 

normos HN 75;2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programų vykdymo 

bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ su vėlesniais 

pakeitimais. 

Suburta darbo grupė fizinio aktyvumo 

skatinimo planui parengti iki 2022-                          

01-31 fizinio aktyvumo planas aptartas ir 

suderintas bendruomene. 

100 proc. vaikų sudaromos sąlygos fiziniam 

aktyvumui plėtoti. 

Įrengta  naujos 3-4 fizinio aktyvumo, 

sveikatos stiprinimo erdvės lauko žaidimų 

aikštelėse. 

Ne mažiau kaip 40 proc. veiklų organizuota 

lauke. 

Vykdyti 1-2 sveikatingumo projektai. 

Įgyvendintos 2-3 sveikatos priežiūros 

specialisto veiklos su ugdytiniais ir  tėvais. 

Pagerinta vaikų maitinimo kokybė, 

atnaujinus įstaigos valgiaraštį iki 2022-05-31 

Vaikų sergamumas sumažintas 10 proc. 

  Suburta darbo grupė fizinio aktyvumo  

skatinimo planui parengti (2022-01-28 

direktoriaus įsakymas Nr. V1-5) Parengtas ir 

aptartas Fizinio aktyvumo skatinimo planas 

(metodinės tarybos pasėdis 2022-04-02) 

100 proc. vaikų sudarytos sąlygos fiziniam 

aktyvumui plėtoti; 

Įrengta lauko žadinimų aikštelė, pritaikyta 

ankstyvojo amžiaus vaikams, įrengtas Eko basų 

kojų takas, labirintas ugdantis judėjimo greitį ir 

koordinaciją. Įsigytos ugdymo priemonės vaikų 

fiziniam aktyvumui skatinti: 

judriųjų žaidimų ir estafečių rinkiniai,  jogos 

pratimų kilimėliai ir kamuoliai. 

Pavasario- vasaros laikotarpiu  80 proc., rudens-

žiemos  laikotarpiu 40 proc. veiklų 

organizuojamos lauke. 

Vykdyti  respublikiniai sveikatingumo 

projektai: „Sveikatiada“ ir  „Judanti klasė 2022“ 

100 proc. vaikų sudarytos sąlygos fiziniam 

aktyvumui plėtoti: įrengta lauko žadinimų 

aikštelė ankstyvojo amžiaus vaikams, įrengtas 

Eko basų kojų takas, labirintas ugdantis 

judėjimo greitį ir koordinaciją. Įsigytos ugdymo 

priemonės vaikų fiziniam aktyvumui skatinti: 



judriųjų žaidimų ir estafečių rinkiniai, lankai,   

jogos pratimų kilimėliai ir kamuoliai. 

Pavasario-vasaros laikotarpiu  80 proc., rudens-

žiemos  laikotarpiu 40 proc. veiklų 

organizuojamos lauke. 

Atlikus vaikų lankomumo ir sergamumo analizę 

nustatyta, kad vaikų sergamumas sumažėjo 20 

proc. 

Aktyviai bendradarbiauta su Vilniaus miesto 

sveikatos biuro specialistais. Įgyvendintos 4 

sveikatos biuro specialistų, vaikų ir  tėvų 

bendros veiklos: „Pažink dantukus“,  „Daržovės 

ir vaisiai“‚ Kaip saugiai lavinti vaikų 

lankstumą“, „Kaip išvengti vaikų 

plokščiapėdystės“. 

Parengtas ir patvirtintas naujas vaikų 

valgiaraštis atitinkantis  „Sveikatai palankus“ 

mitybos principus. Organizuoti darbuotojų 

mokymai, patvirtintas 100 proc. atnaujintas 15 

dienų vaikų valgiaraštis. 95 proc. tėvų teigiamai 

vertina sveikos mitybos įpročių formavimą 

darželyje. 

 

1.4.Didinti viešųjų 

pirkimų skaidrumą ir 

efektyvumą 

1.Užtikrinama, kad per 

Centrinę perkančiąją 

organizaciją (CPO LT) 

vykdomi privalomi vykdyti 

viešieji pirkimai. 

2.Per CPO LT vykdomi ir 

viešieji pirkimai, kurie nėra 

privalomi vykdyti per CPO 

LT. 

1. 100 proc. privalomų pirkimų vykdoma per 

Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO LT). 

2. Per CPO LT įvykdyta 20 proc. daugiau 

negu per 2021 metų viešųjų pirkimų, kurie 

nėra privalomi viešinti informacijos, kurie 

nėra privalomi vykdyti per CPO LT. 

3. Skelbiama 100 proc. privalomos viešinti 

informacijos apie įvykdytus viešuosius 

pirkimus. 

1.100 proc. privalomų pirkimų vykdoma per 

Centrinę perkančiąją organizaciją ( CPO LT). 

2.Per CPO LT įvykdyta 20 proc. daugiau negu 

per 2021 metų viešųjų pirkimų, kurie nėra 

privalomi viešinti informacijos, kurie nėra 

privalomi vykdyti per CPO LT. 

3.Skelbiama 100 proc. privalomos viešinti 

informacijos apie įvykdytus viešuosius 

pirkimus. 



3.Paskelbta visa privaloma 

viešinti informacija apie 

įvykdytus viešuosius 

pirkimus. 

4.Įstaiga Viešųjų pirkimų 

tarnybos skelbiamoje 

pirkimų vykdytojų 

Švieslentėje vertinama 

„gerai“. 

4. Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamoje 

pirkimų vykdytojų Švieslentėje daugiau kaip 

50 proc. skelbiamų rodiklių vertinami  

„gerai“. 

4. Viešųjų pirkimų tarnybos skelbiamoje 

pirkimų vykdytojų Švieslentėje daugiau kaip 50 

proc. skelbiamų rodiklių vertinami „gerai“. 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

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.Paruoštas  laikino modulinio pastato – vaikų darželio  dviejų 

grupių statybos projektas. 

Bendruomenei  užtikrinta sveika ir šiuolaikiška ugdymo aplinka 

Visiems seniūnijos gyventojams  prieinamas ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas. 

3.2. Suprojektuota ir įrengta  vaikų žaidimų aikštelė skirta 

ankstyvojo amžiaus vaikams. 

Sudarytos sąlygos  fiziniam aktyvumui ir saugiam vaikų ugdymui 

lauke. 

3.3. Inicijavau įstaigos dalyvavimą projektuose  „Lietuvos Mažųjų 

žaidynės“ ir  „Draugiškoji SEU Drambliada“ . 

Skatinamas įstaigos bendruomenės fizinis aktyvumas, stiprinama 

ugdytinių sveikata, stiprinami vaikų socialiniai emociniai gebėjimai. 

3.4.Pasirašytos bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus kolegijos 

pedagogikos fakultetu, VŠĮ „Ugdymo meistrai“, VŠĮ „Sveikatai 

Vyksta gerosios darbo patirties sklaida. 

Vykdomos bendros projektinės veiklos, mokymai, organizuojami 

bendri renginiai. 



palankus“,  UAB „Mokslo technologijos“, Vilniaus miesto 

visuomenės sveikatos biuru. 

 

3.5.Įgyvendintas naujas ŠMSM  ministro įsakymas „Dėl 

atlyginimo dydžio už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo 

programas, išlaikymą mokyklose, kuriose švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija įgyvendina savininko teises ir pareigas, 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo. 

Paskaičiuotos ir patvirtintos naujos vaikų maitinimo išlaidų normos. 

Vaikų mityba atitinka sveikos mitybos principus. 

Bendruomenė supažindinta ir vadovaujasi naujos tvarkos nuostatomis. 

 

 

 


