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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

      Lopšelis-darželis „Kodėlčiukas“  2022 m. dirbo vadovaudamasis 2018-2022 metų strateginiu 

planu, 2022 metų veiklos planu ir kiekvieno mėnesio konkrečių veiklos priemonių planu. Vykdomas 

įstaigos veiklos įsivertinimas. Strateginis planas ir metinė veiklos programa pagrįsta įsivertinimo 

išvadomis bei realiais darželio ištekliais. Įstaigos savivaldos institucijos įsitraukia į įstaigos veiklos 

planavimą bei planų planų įgyvendinimą, dalyvauja juos įgyvendinant ir vertinant. 

     Sėkmingai vykdytos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos. Visi ugdytiniai 

padarė pažangą pagal savo gebėjimus. Toliau sėkmingai įgyvendinama ikimokyklinio ugdymo 

programa „Kodėlčiuko pasaulis“, o ugdomoji veikla organizuota pasitelkiant naujus metodinius 

rinkinius “Žaismė ir atradimai”. Programos tikslas atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo 

individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, 

sveikos gyvensenos, tautiškumo, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, 

aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis. Vadovaujantis įstaigos 

strateginiu ir metiniu planais, tęsiama sveikatos siprinimo programa „Kodėlčiukas-

Sveikuoliukas“. Ugdymo turinys įgyvendinamas, pasitikint pedagogo kompetencija ir paliekant 

jam interpretacinę laisvę. Su priešmokyklinio amžiaus vaikais dirbama pagal „Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo  ir ugdymo(si) programą ir tarptautinę programą „Zipis ir jo 

draugai“.  Įgyvendinant priešmokyklinio  ugdymo programą  pasitelkiamas rekomendacijų 

pedagogui rinkinys “Patirčių erdvės”. 

      Patvirtintas ir sėkmingai įgyvendintas VGK veiklos planas. Aktyviai vykdomos įstaigos 

švietimo pagalbos specialistų konsultacijos tėvams. 

      Pedagogai kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo seminaruose įtraukiojo ugdymo, pamokų planavimo 

ir  organizavimo temomis. Aktyviai dalyvauta miesto ir šalies renginiuose, konferencijose, 

parodose. Užtikrinta saugi aplinka, skatinanti sveikos gyvensenos nuostatų formavimą. 

Užtikrinama vaiko fizinės ir psichologinės sveikatos stiprinimo veikla, organizuotos edukacinės 

vaikų išvykos, vaikų saviraiškai skatinti pasitelktos STEAM veiklos.  

Lopšelio-darželio veikla stabili, atvira, tobulinama, turi ryškius veiklos prioritetus. 

 

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.Priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ir 

įtraukiojo 

Atnaujintos 

Priešmokyklinio 

ugdymo programos 

panaudojimas leis 

Įstaigos bendruomenei bus 

organizuoti mokymai apie 

priešmokyklinį ir įtraukųjį 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui ir 1 

priešmokyklinio 



ugdymo proceso 

tobulinimas. 

pasiekti aukštesnės 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

kokybės. 

Ugdymo procese 

naudojamos 

inovatyvios 

STEAM priemonės 

ir jų taikymas 

ugdymo procese 

leis lavinti IKT 

įgūdžius, skatins 

loginį mąstymą, 

motyvuos ugdytis, 

turės didelės įtakos 

įvairiapusiam vaiko 

ugdymui(si). 

ugdymą. 100 % mokytojų 

bei pavaduotojai ugdymui ir 

bent 60 %  tėvų dalyvaus 

mokymuose. 

Iki 2022 m. rugsėjo bus 

įsigyta interaktyvių knygų 

vaikams, susietų su 

išmaniaisiais įrenginiais. 

Įsigyti 2 planšetiniai 

kompiuteriai, skirti vaikų 

ugdymui(si). 

Iki 2022 m. rugsėjo 1 d. 

įstaigos interaktyviuose 

ekranuose instaliuotos 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymą tobulinančios 

programos.  

Organizuoti mokymus 

pedagogams ir supažindinti 

tėvus su naudojamomis 

programomis. Mokymuose 

dalyvaus 100% 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų. 100%  tėvų bus 

supažindinti su 

interaktyviuose ekranuose 

įdiegtomis 

priešmokykliniam ugdymui 

skirtomis programomis. 

Organizuotos bent  2 atviros 

kūrybines veiklos 

panaudojant STEAM 

priemones. 

ugdymo mokytoja 

dalyvavo 

mokymuose apie 

atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programą. 

Išklausę 

mokymus 

gautomis žiniomis 

dalinosi su 

įstaigos 

priešmokyklinio 

ugdymo 

mokytojomis 

(dalyvavo 100%) 

ir tėvais (išklausė 

apie 70%). 

Pravesti mokymai 

visiems 

pedagogams apie 

naujai parengtus 

metodinius 

rinkinius kaip jais 

naudotis. Vasaros 

metu mokytojos 

išbandė veiklas iš 

šių rinkinių. 

Rudenį tėvų 

susirinkimų metu 

tėveliams 

pristatyti šie 

rinkiniai ne tik 

teoriškai, bet ir su 

praktinio 

įgyvendinimo 

pavyzdžiais. Taip 

pat susirinkimų 

metu bei 

el.dienyne Eliis 

100%  tėvų 

supažindinti su 

interaktyviuose 

ekranuose 

įdiegtomis 

priešmokykliniam 

ugdymui 

skirtomis 

programomis. 

Įsigyta 10 

planšetinių 

kompiuterių. 



Instaliuota 

lietuviška 

mokomoji 

kompiuterinė 

programėlė 

žiburėlis.lt.. 

Organizuotos 2 

atviros veiklos 

panaudojant 

STEAM 

priemones. 

1.2. Finansinio 

raštingumo 

tobulinimas, 

finansinių išteklių 

racionalus, 

ekonomiškas ir 

rezultatyvus 

panaudojimas. 

Nenumatomas lėšų 

trūkumas 

biudžetinių metų 

pabaigoje. 

Iki 2022 m. kovo  15 d. 

parengtas įstaigos Viešųjų 

pirkimų planas 2022 m. leis 

efektyviau paskirstyti gautas 

lėšas. 

Aktyvios kitų finansavimo 

šaltinių paieškos įtraukiant 

įstaigos bendruomenę, bent 

20% išlaidų bus panaudota 

iš kitų finansavimo šaltinių 

Bent du įstaigos 

administracijos nariai 

dalyvaus finansinio 

raštingumo mokymuose. 

Parengtas įstaigos 

Viešųjų pirkimų 

planas 2022 m. 

Pirkimai vykdomi 

pagal planą. 

Direktorė ir 

pavaduotoja ūkio 

reikalams išklausė 

mokymus apie 

atnaujintą Viešųjų 

pirkimų tvarką: 

Tvarkos aprašo 

nauja redakcija. 

3.1. Viešųjų 

pirkimų ir 

pirkimų ataskaitų 

rengimo ir 

teikimo tvarkos 

aprašas (nauja 

redakcija nuo 

2022 01 01)  

Ataskaitos nauja 

redakcija. 

3.2. Viešojo 

pirkimo arba 

pirkimo 

procedūrų 

ataskaitos Atn-1 

forma (nauja 

redakcija nuo 

2022 01 01)  

Naujas tvarkos 

aprašas 

reglamentuoja 

viešųjų pirkimų 

procedūrų, kurių 

metu prekės, 

paslaugos ir 

darbai įsigyjami 

centrinių 

perkančiųjų 



organizacijų 

(CPO) atliktų 

procedūrų, 

sudarytų 

preliminariųjų 

sutarčių ar 

dinaminių 

pirkimo sistemų 

pagrindu, 

ataskaitų rengimą 

ir teikimą Viešųjų 

pirkimų tarnybai. 

Patvirtinta 

Centralizuotai 

atliktų pirkimų 

ataskaitos forma. 

3.3. VPT 

įsakymas "Dėl 

centrinių 

perkančiųjų 

organizacijų 

ataskaitų teikimo 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo" 

(galioja nuo 2022 

01 01)  

Ataskaitos nauja 

redakcija. 

3.4. Viešojo 

pirkimo sutarčių, 

pirkimo sutarčių 

ir vidaus sandorių 

ataskaitos Atn-3 

forma (nauja 

redakcija nuo 

2022 01 01) 

Patvirtinta 

Pirkimų 

priežiūros 

taisyklių nauja 

redakcija. 

Taisyklės 

reglamentuoja 

Viešųjų pirkimų 

tarnybos 

atliekamos 

viešųjų pirkimų 

planavimo, 

organizavimo ir 

vykdymo, 

koncesijos 

suteikimo 



procedūrų iki 

koncesijos 

sutarties 

sudarymo, 

pirkimo-

pardavimo 

sutarčių, 

koncesijų sutarčių 

ir vidaus sandorių 

vykdymo 

priežiūros būdus, 

priežiūros 

atlikimo bei jos 

vykdymo 

kontrolės tvarką. 

Sekretorė išklausė 

mokymus apie 

Viešųjų pirkimų 

planavimą ir 

metinio plano 

rengimą ir 

įvykdymą. 

Apie 23% įstaigos 

išlaidų buvo 

apmokėta iš 

finansavimo 

šaltinių kurie 

atrasti įtraukiant 

visą įstaigos 

bendruomenę bei 

socialinius 

partnerius-GPM 

lėšos, socialinių 

partnerių parama 

apmokant 

sąskaitas už 

edukacines 

keliones ir 

edukacijas 

įstaigoje, 

papildomos 

savivaldybės 

lėšos sporto 

aikštelės 

įrengimui: ovalo 

formos saugios 

dirbtinės dangos 

universali 

žaidimų aikštelė 

su krepšiais bei 

futbolo vartais. 



1.3. Emocinės 

ugdymosi aplinkos ir 

mikroklimato 

gerinimas. 

Įgytos naujos 

įstaigos vadovų 

profesinės 

kompetencijos 

pritaikytos įstaigos 

veikloje leis 

efektyviau siekti 

teikiamų paslaugų 

kokybės.  

Gilinti tėvų ir 

pedagogų žinias, 

siekiant užtikrinti 

palankų 

mikroklimatą 

darželyje ir 

šeimoje, 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

su vaiku darną. 

Iki gegužės mėnesio vadovai 

dalyvaus mokymuose vidaus 

administravimo ir veiklos 

efektyvumo didinimui. Du 

kartus metuose vyks 

,,Kodėlčiuko vakarai“, kurių 

metu diskutuosime apie 

darželio mikroklimato 

poveikį vaiko sveikatai, 

ugdysime supratimą, kad 

psichinė - emocinė vaiko 

sveikata - prioritetinė 

vertybė. Susitikimuose 

dalyvaus bent 60%  

bendruomenės narių. Keturis 

kartus metuose bus 

organizuojamas paskaitų 

ciklas tėvams, pedagogams 

ir kitiems bendruomenės 

nariams tema „Kaip mes 

jaučiamės čia ir dabar”.  

Paskaitų cikle dalyvaus bent  

60% tėvų, 90% pedagogų ir 

30%  kitų įstaigos 

darbuotojų. 80% ugdytinių 

visus metus dalyvaus 

įvairiuose projektuose, 

parodose, konkursuose, 

kurie stiprins emocinę vaiko 

sveikatą. 

Direktorė ir 

pavaduotoja 

ugdymui 

dalyvavo Karjeros 

kodas 

organizuotuose 

mokymuose 

„Įkvėpk“, 

kuriuose 

patobulino 

administravimo ir 

veiklos 

efektyvumo 

didinimo 

įgūdžius, kuriuos 

taiko praktikoje. 

Direktorė 

dalyvavo 40-ties 

val. trukmės 

mokymų 

programoje 

„Vadovų 

akademija 2022“, 

kur tobulino 

sėkmingos, 

pasidalintos 

lyderystės 

įgūdžius vėliau 

taikydama 

praktiškai.  

 Įvyko 

bendruomenės 

susitikimai 

„Kodėlčiuko 

vakarai“, kurių 

metu aptarta 

lopšelio-darželio  

psichosocialinės 

rizikos, bei 

mobingo 

vertinimo tyrimo 

rezultatai, 

numatytos gairės 

kaip efektyviau 

pagerinti darželio 

mikroklimatą, kad 

būtų kuo 

palankesnis 

poveikis vaikų 

psichinei ir 

emocinei 

sveikatai. 



Iš paskaitų ciklo 

tėvams, 

pedagogams ir 

kitiems 

bendruomenės 

nariams vyko du 

susitikimai, 

kuriuose dalyvavo 

psichologė Jūratė 

Bortkevičienė, 

aptartos temos 

“Streso valdymas 

darbe”, “Sreso 

valdymo pratimai 

visiems”, “Kaip 

teisingai 

drausminti 

vaikus?”. 

Dalyvavo 65% 

tėvų, 100 % 

pedagogų ir 30% 

kitų įstaigos 

darbuotojų. 

80 % ugdytinių 

dalyvavo 

įvairiuose 

projektuose, 

parodose, 

konkursuose, 

kurie stiprino 

emocinę vaikų 

sveikatą. 

1.4. Tobulinti 

ugdomojo proceso 

planavimo struktūrą, 

vaiko individualios 

pažangos tobulėjimą, 

naudojant 

elektroninio dienyno 

teikiamomis 

galimybėmis. 

Tobulinti  vaikų 

pasiekimų ir 

individualios 

ugdytinio  

pažangos 

stebėsenos sistemą 

naudojant 

elektroninį dienyną 

,,ELIIS“. 

Koordinuota 

informacijos 

valdymo sistema ir 

modernizuotas 

ugdymo procesas 

leis efektyviai 

naudoti laiką ir 

žmogiškuosius 

išteklius. 

Balandžio ir rugpjūčio 

mėnesiais organizuoti 

mokymus pedagogams 

tema: „Efektyvus 

elektroninio dienyno 

panaudojimas“. Mokymuose 

dalyvaus 100% pedagogų, 

kurie po mokymų gebės 

fiksuoti ir sisteminti 

informaciją elektroniniame 

dienyne. Tai padės 

efektyviau planuoti, 

individualizuoti ir 

organizuoti ugdomąjį 

procesą. Praplėsti tėvų 

galimybes naudojantis 

elektroniniu dienynu 

„ELIIS“- 90% tėvų naudosis 

elektroninio dienyno 

teikiamomis galimybėmis. 

Balandžio ir 

rugsėjo mėn. 

organizuoti  

mokymai 

pedagogams apie 

el.dienyno 

efektyvų 

naudojimą, 

antrųjų mokymų 

metu pedagogus 

išskiriant į grupes 

pagal jų 

užduodamus 

klausimus ir 

naujokams. ELIIS 

dienyno komanda 

nuolat 

konsultuoja 

pedagogus, 

administraciją  



iškilus 

klausimams, 

kurių neaptarėme 

mokymų metu. 

Išklausyti 

mokymai 

pedagogus įgalino 

efektyviau 

išnaudoti 

el.dienyno 

galimybes ne tik 

planavimo 

srutyje, bet ir tėvų 

informavimo bei 

nelankytų dienų 

teisinimo 

klausimais. 

332 šeimos iš 356 

esamų ugdytinių 

šeimų jau 

prisijungė prie 

“Eliis” 

elektroninio 

dienyno ir tik jo 

pagalba 

komunikuoja su 

įstaigos 

pedagogais bei 

administracija. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

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. Pravesti mokymai apie naują Metodinės medžiagos 

rinkinį ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,ŽAISMĖ 

IR ATRADIMAI“ 

Po išklausytos kvalifikacijos tobulinimo 

programos ,,Inovatyvus ikimokyklinis 

ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio 

ugdymo metodines medžiagos 

priemonių rinkiniais" buvau pakviesta 

vesti mokymus apie tai kaip dirbti su šia 

metodine priemone. Pravesti mokymai 

Trakų miesto ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų ir vadovų komandoms, 

Visagino lopšelio-darželio „Auksinis 

raktelis“ bendruomenei, Vilniaus 

lopšelio-darželio „Skroblinukas“, 

Vilniaus lopšelio-darželio „Varpelis“ 

bendruomenėms. 



Patobulinta suaugusiųjų švietimo 

kompetencija bei atnaujintos žinios 

ikimokyklinio ugdymo turinio 

įgyvendinimo srityje įgalino motyvuuoti 

ir įstaigos pedagogus inovatyvesnėms 

veikloms. Ugdymo turinio 

įgyvendinimo kokybė įstaigoje 

pagerėjo.  

Po pravestų mokymų ne tik pagerėjo 

ryšys su socialiniais partneriais, bet 

įgalino įstaigos bendruomenę tobulinti 

gerosios patirties sklaidos įgūdžius. 

 

 


