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2018  METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  
(data) 

Vilnius 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Pagrindinės lopšelio-darželio „Ąžuolas“ strateginio plano kryptys yra: 

1. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas; 

  1.1  Sukurta ikimokyklinio ugdymo programa „Nuo giliuko iki ąžuoliuko“, kurios 

įgyvendinimui naudojami ugdymo priemonių komplektai: „YGA GA!“, „OPA PA draugai PI 

KA!“. 

  1.2 Įgyvendinant priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, naudojamas priešmokyklinio 

ugdymo priemonių komplektas „OPA PA!“ 

  1.3 Patvirtinti ir įgyvendinami metodinių darbo grupių veiklos planai. 

  1.4 Specialiųjų poreikių turintiems vaikams sukurtos ir įgyvendinamos individualios ugdymo(si) 

programos, remiantis PPT rekomendacijomis. 

  1.7 Įstaigoje dirba specialistai: logopedas, psichologas, socialinis pedagogas. 

  1.8 Grupės papildytos naujomis ugdymo, IT priemonėmis. 

  1.9 Sukurta ir įdiegta vaiko pasiekimų pažangos vertinimo sistema, atliekama rezultatų analizė, 

teikiamos rekomendacijos tėvams bei pedagogams, numatomos grėsmės ir galimybės. 

2. Pedagogų bei kitų įstaigos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas: 

  2.1 Keturios pedagogės įgijo priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją. 

  2.2 Šešios pedagogės dalyvauja Europos Sąjungos lėšomis finansuojamame projekte „TĘSK“, 

skirtame mokytojo kvalifikaciją turintiems pedagogams persikvalifikuoti bei įgyti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją. 

  2.3 Trys pedagogės  įgijo vyr. mokytojo kvalifikaciją. 

  2.4 Visi įstaigoje dirbantys pedagogai bei 30% pedagogų padėjėjų dalyvauja kvalifikacijos 

kėlimo kursuose įvairiomis, aktualiomis temomis. 

3. Emocinė bei fizinė vaiko sveikata.  

  3.1 Įgyvendinamos socialinių – emocinių kompetencijų ugdymo programos „Zipis“, 

„Kimochis“. 

  3.2 VGK komandos sudaryta ir įgyvendinama Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos 

programa bei priemonių planas. 

 3.4 Organizuojamos įvairios, fizinį aktyvumą skatinančios veiklos.  

 3.5 Dalyvaujame projekte „Čiuožimas – mūsų laisvalaikis“.  

Įgyvendinant metinį veiklos planą akcentuojamas: 

  1.  Sveikos mitybos įgūdžių formavimas organizuojant patiekalų gaminimo bei degustavimo 

savaites.                

  2 Atliktas stebėjimas, kokie nauji, sveikos mitybos principus atitinkantys patiekalai yra vaikų 

bei jų tėvų pamėgti ir toleruojami. Rengiamas naujas, patobulintas valgiaraštis, kurį artimiausiu 



laiku teiksime tvirtinimui Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. 

 3. Inovatyvių ugdymosi aplinkų kūrimas. 

  3.1  Įrengtos interaktyvios grindys. 

  3.2 Įrengti interaktyvių knygų vaikams, susietų su išmaniaisiais įrenginiais, kampeliai 

priešmokyklinėse bei 5-6 metų vaikų grupėse. 

  3.3  Įsigyti keturi planšetiniai kompiuteriai skirti vaikų ugdymui(si) bei interaktyvių knygų 

skaitymui. 

4. Partnerystė su šeima. 

  4.1 Pravesti 4 seminarai tėvams vaikų ugdymo bei pedagoginio švietimo klausimais. 

  4.2 Individualiai konsultuotas 61 tėvas. 

  4.3 Vykdyta pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo programa STEP 6–12. Šią programą baigė 

23 tėvai. Remiantis programos filosofija, metodais buvo rengtos rekomendacijos pedagogams ir 

tėvams. 

  4.4 Organizuota 10 bendrų renginių kartu su 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. Integruoti 

specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčius vaikus į 

bendrojo ugdymo 

grupes. 

Integruoti 

specialiųjų 

ugdymosi 

turintys vaikai į 

bendrojo 

ugdymo grupes. 

Ugdymo turinys 

individualizuotas, 

pritaikytas 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turintiems 

vaikams, į ugdymo 

procesą įtraukti 

specialistai: 

logopedas, 

psichologas, spec. 

pedagogas. 

1. Parengtos metodinės 

rekomendacijos specialiųjų 

poreikių vaikų integravimui į 

ugdymo procesą.  

2. Ugdymo turinys 

individualizuotas: sukurtos 

individualios ugdymo(si) 

programos 6 specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams: 2 

vaikams pritaikyta individuali 

programa dėl kalbos 

neišsivystymo, 4 vaikams – dėl 

įvairiapusio raidos sutrikimo.   

3. Įstaigoje su specialiųjų 

poreikių turinčiais vaikais dirba 

logopedas, psichologas, 

socialinis pedagogas. 

1.2. Plėtoti 

projektinę veiklą 

fizinio aktyvumo ir 

sveikos gyvensenos 

temomis. 

Projektų „Aš, 

tėtis ir mama – 

mes sportuojam 

visada“, „Augu 

sveikas ir 

stiprus“ 

rengimas ir 

vykdymas 

Įgyvendinti projektai 

„Aš, tėtis ir mama – 

mes sportuojam 

visada“, „Augu 

sveikas ir stiprus“, į 

aktyvią sportinę 

veiklą įtraukta 

įstaigos 

Įgyvendintas projektas: 1.„Aš, 

tėtis ir mama – mes sportuojam 

visada“. Dalyvavo įstaigos 

bendruomenė. Projekto 

renginiai:  

1.1 Pramoga „Sportuojantis 

koridorius“.  

1.2. Žiemos sporto šventė 



įtraukiant 

įstaigos 

bendruomenės 

narius. 

bendruomenė, 

sveikos gyvensenos 

įgūdžių įgiję vaikai. 

lauke.  

Įgyvendintas projektas 2. 

„Augu sveikas ir stiprus“ – 

projekto prioritetai: sveika 

mityba, higiena, fizinis 

aktyvumas. Projekto renginiai: 

2.1  Patiekalų gaminimas ir 

degustavimas (gamina vaikai su 

pedagogais), 2.2 Akcija – 

„Kasdien po morką“, „Kasdien 

po obuolį“.  

2.3 Akcija „Kur švara – ten 

sveikata“ – aptariami higienos 

reikmenys, jų paskirtis, 

taisyklingas 

naudojimas,organizuojami 

praktiniai higieninių įgūdžių 

lavinimo užsiėmimai. 

 2.4 Muzikinės rytinės 

mankštos.  

2.5 Penktadienio diskotekos.  

1.3.Plėsti 

tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą. 

Sukurtas ryšys 

su įvairiais 

Vilniaus miesto 

lopšeliais-

darželiais bei 

kitomis 

įstaigomis, 

vykdomi bendri 

projektai, kiti 

renginiai. 

Vykdomi, 

organizuojami ne 

mažiau kaip 3 bendri 

projektai su 

įvairiomis 

įstaigomis. 

1. Pratęsta sutartis su Lietuvos 

greitojo čiuožimo asociacija, 

vykdomas projektas 

„Čiuožimas – mūsų 

laisvalaikis“, kuriame 

dalyvauja 37 vaikai, fizinio 

lavinimo specialistas, 6 

pedagogai. Vaikai 

supažindinami su čiuožimo 

sportu, grūdina organizmą, 

gerina fizinį pasiruošimą. 

2. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su Vilniaus lopšeliu-

darželiu „Žibutė“, vykdomas 

bendras projektas „Virtualių 

ugdymo(si) aplinkų kūrimas ir 

pritaikymas“, dalyvauja 4 

vyresnių ir 2 priešmokyklinių 

grupių vaikai bei jų pedagogai, 

skatinamas kuo įvairesnis IKT 

taikymas ugdymo procese, 

tobulinami pedagogų įgūdžiai, 

keliama vaikų motyvacija 

ugdytis. 

3. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis su VšĮ „Sostinės 

krepšinio mokykla“, vykdomas 

bendras projektas „Sportas 

visiems“, dalyvauja įstaigos 



bendruomenė. Organizuojamos 

krepšinio varžybos tėvams, 

vyresnio amžiaus vaikams, 

šeimyniniai turnyrai. Jaunesnio 

amžiaus vaikams 

organizuojamos estafetės, 

šeimyninės rungtys (rudenį ir 

pavasarį lauko sporto aikštyne).  

Kryptingai taikomos ir 

perteikiamos sveikos 

gyvensenos ugdymo nuostatos 

bei įgūdžiai, gerėja vaikų 

fizinis aktyvumas. 

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. Įrengta nauja tvora įstaigos teritorijai aptverti su 

papildomais šoniniais varteliais ir vidinėm sklendėm 

(visuose tvoros varteliuose). 

Tėvams patogiau įeiti į įstaigos vidinį 

kiemą, užtikrintas vaikų saugumas 

žaidimų lauke metu. 

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  

4. 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.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 



Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

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

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

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. 

6.2. 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         _____ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________                    _________________         ________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1. Sudaryti tinkamas 

ugdymo(si) sąlygas 

specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams. 

Ugdomosios aplinkos 

pritaikymas specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 

1. Multisensorinės erdvės įrengimas. 

2.  Nusiraminimo erdvės įrengimas. 

3. Taktilinių, sensorinių, vaizdinių 

priemonių įsigijimas. 



9.2. Vykdyti pedagoginį-

psichologinį 

bendruomenės švietimą 

pozityvios tėvystės 

įgūdžiams lavinti. 

  

Paskaitos, seminarai ir 

grupiniai užsiėmimai 

remiantis pozityvios 

tėvystės programos 

gairėmis:  

1. Paskaitos, seminarai 

tėvams (po vieną į 

ketvirtį). 

2. Individualios 

konsultacijos tėvams 

(pagal poreikį).  

3. Grupiniai praktiniai 

užsiėmimai pedagogams ir 

pedagogo padėjėjams 

(kartą į mėnesį). 

Dalyvauja: 

1. 100%  įstaigoje dirbančių 

pedagogų ir pedagogų padėjėjų. 

 2. 40% tėvų. 

 

 

9.3. Skatinti inovacijų 

taikymą ugdymo(si) 

procese. 

Sudaryti sąlygas 

inovatyviam vaikų 

ugdymui(si) –šiuolaikinės, 

kokybiškos interaktyvios 

priemonės ir jų taikymas 

ugdymo procese lavina 

IKT įgūdžius, skatina 

loginį mąstymą, 

motyvuoja ugdytis, turi 

didelės įtakos 

įvairiapusiam vaiko 

ugdymui(si). 

Inovatyvių technologijų ir ugdymo 

metodų taikymas: 

1. Ugdymas(is) per judesį.  

2. Grupės papildytos interaktyviomis 

priemonėmis. 

3. Į STEAM orientuotas ugdymas(is). 

 

9.4..   

9.5.   

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Žmogiškieji ištekliai 

10.2.Finansiniai ištekliai 

10.3. 

 

 

______________________                 __________                    _________________         

__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 


