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1 tikslas. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirta darbo grupė. Metų 

pabaigoje įvertinama, ar Mokykla įgyvendina strateginius tikslus, uždavinius. Kiekvienam strateginiam tikslui pildoma lentelė. 

Tikslas 1. Visų lopšelio - darželio bendruomenės narių pozityvaus požiūrio į sveiką gyvenseną ugdymas, padedant vaikams formuoti sveikos 
gyvensenos įgūdžius bei sukuriant sveikatai palankią  fizinę  ir psichosocialinę aplinką.  
Uždaviniai: Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Panaudota lėšų Įgyvendinta (data) 

 

1. Uždavinys 

 
Stiprinti įstaigą lankančių 
vaikų sveikatą, ugdyti 
vaiką, gebantį sąmoningai 
saugoti savo ir kitų 
sveikatą. 

 
 

 Sveika mityba ir maisto kokybė – vienas iš  
labiausiai vaiko sveikatą įtakojančių 
veiksnių, todėl maitinimui   skiriame daug 
dėmesio. Šviežią ir šiltą maistą  vaikams  
gaminame patys, drąsiai prisiimdami 
atsakomybę už jo kokybę.  
Suprasdami, jog gerus patiekalus galima 
pagaminti tik iš gerų produktų, labai didelį 
dėmesį skiriame jų pasirinkimui.  
Vaikui svarbu nuo mažens padėti išsiugdyti 
tinkamus mitybos įpročius – jis turi mokėti 
elgtis prie stalo, valgyti tik tam skirtoje 
vietoje, švariomis rankomis, ramiai. Šie 
įpročiai lemia ir sveikatos būklę.  
Valgyklėlėje stalų serviravimui skiriamas 
didelis dėmesys. Atnaujinti indai, įsigytos 
naujos servetėlės.  
Tėvai teikia idėjas ir pasiūlymus sveikos 
gyvensenos sistemos tobulinimui, aktyviai 
dalyvauja renginiuose, talkina juos 
organizuojant.  
Kasdienės rytmetinės mankštos, kūno 
kultūros valandėlės, judrieji žaidimai, 
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443,12 eurų 

 

 



savaiminė judri veikla pasivaikščiojimo 
metu, plokščiapėdystės ir laikysenos 
sutrikimų profilaktinės pratybos. 
Logopedės ir tėvų bendradarbiavimas 
padeda vaikui greičiau pašalinti kalbos ir 
kalbėjimo sutrikimus.  
Sveikatos valandėlės organizuojamos 
visose amžiaus grupėse. 

2. Uždavinys   Atnaujinti įstaigos 
teritoriją, pritaikant 
edukacinei ir sveikatinimo 
veiklai 

Parengtos sąmatos šaligatvių ir pavėsinių 
įrengimui. 

 2014m. rugsėjis 

3. Uždavinys Atnaujinti  keturias 
įstaigos laiptines 
 

Atnaujintos dvi  laiptinės. 
Gautas finansavimas dviejų laiptinių 
remontui 

20 000 Lt. 

20 000 Lt. 

2014m. rugpjūtis 

2014m. gruodis 

 
 
IŠVADOS:  

• Didelis dėmesys skiriamas vaikų maitinimo organizavimui ( maisto produktų kokybei ir įvairovei, maisto gamybai, stalų 
serviravimui, tinkamų mitybos įpročių ugdymui). 

• Judėjimo poreikis tenkinamas kasdieninių rytmetinių mankštų, kūno kultūros valandėlių, pasivaikščiojimų metu. Organizuojamos 
sportinės pramogos, sporto šventės. 

• Logopedės ir tėvų bendradarbiavimas padeda vaikui greičiau pašalinti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.  
• Sveikatos valandėlių metu vaikai ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius. 
• Teritorijos atnaujinimui 2015m. biudžeto projekte numatysime lėšų poreikį. Parengtos sąmatos bus  teikiamos Trakų r. savivaldybei. 
• Atnaujintos dvi laiptinės, gautas finansavimas dviejų laiptinių remontui.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 tikslas. Strateginio plano įgyvendinimo priežiūrą vykdo lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirta darbo grupė. Metų 

pabaigoje įvertinama, ar lopšelis-darželis įgyvendina strateginius tikslus, uždavinius. Kiekvienam strateginiam tikslui pildoma lentelė. 

Tikslas Tobulinti ugdymo proceso kokybę, pereinant nuo per didelio pedagogo dominavimo į  tinkamų sąlygų  sudarymą, skatinančių vaikų 
kūrybiškumą, iniciatyvas ir saviraišką. Užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų dermę  kryptingai planuoti 
ugdymo(si) procesą, stebėti ir vertinti vaikų pasiekimus ir pažangą. 
Uždaviniai: Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Panaudota lėšų Įgyvendinimo data 

1 Uždavinys  Atnaujinti  ikimokyklinio 
ugdymo ,,Pažinimo 
takeliu“ programą 
užtikrinti jos dermę su 
priešmokyklinio 
ugdymo(si) programa 

Atnaujinant ikimokyklinio ugdymo 
,,Pažinimo takeliu“ programą, pirmiausia 
darbo grupė apžvelgė ir išanalizavo 
,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų 
aprašo“ projektą.  
Metodinės grupės nariai aptarė šešis vaikų 
pasiekimų lūkesčius, kurie padės: gerinti 
vaikų ugdymo(si) proceso kokybę; pažinti 
vaiką, atlikti jų pasiekimų bei pažangos 
stebėseną ir individualizuoti jų ugdymą(si); 
įtraukti į bendrą ugdymo(si) procesą 
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius 
vaikus; atnaujinti ikimokyklinio ugdymo 
,,Pažinimo takeliu“ programą; užtikrinti 
tęstinumą bei  dermę tarp ikimokyklinio, 
priešmokyklinio ir pradinio ugdymo(si) 
programų. 
Auklėtojos išanalizavo atnaujintą ,,Bendrosios 
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 
programos“ projektą. Aptarė programos 
paskirtį: užtikrinti kiekvieno vaiko mokyklinę 
brandą; tenkinti vaiko ugdymosi poreikius; 

Žmoniškieji ištekliai 2014 m.  

vasario mėn. 



numatyti pagalbos teikimo būdus; kurti 
kokybiško ugdymo(si) bei socializacijos 
sąlygas. 

2 Uždavinys  Kryptingai planuoti  
ugdymo(si) procesą, 
atsižvelgiant į vaikų 
poreikius. 

Atlikus vaikų daromos pažangos antrąjį 
vertinimą ir atsižvelgus į vaikų gebėjimus 
planuojamas ilgalaikis ugdomosios veiklos 
planas. Auklėtojos pateikia: trumpą vaikų  
grupės aprašą;  tikslą, atsižvelgiant į įstaigos 
ugdymo programą, vaikų grupės aprašymą, 
metų prioritetus; uždavinius, susijusius su 
esminių vaikų gebėjimų ugdymu, padedantys 
pasiekti išsikeltą tikslą. Įrašo savaitės temą, 
trumpai apibūdina turinį, vaikų veiklą. Įrašo 
numatomas išvykas, šventes, susirinkimus. 
Apmąsto, ką pasiekė vaikai, į ką reikėtų 
atkreipti dėmesį, ką tęsti kitais metais.  
Auklėtojos savaitiniuose planuose aprašo 
vaikų veiklos dienos eigą, numato žaidimus, 
pateikia naudotų kūrinėlių pavadinimus, 
priemones, klausimus diskusijoms, 
pokalbiams. Aprašoma, kaip sekėsi pasiekti 
savaitės tikslus ir uždavinius, kokius vaikų 
gebėjimus pavyko pastebėti ir užfiksuoti. Kas 
buvo netikėta, pradžiugino, įvyko 
neplanuotai. 

Žmoniškieji ištekliai 2014 m.  

rugsėjo mėn. 

3 Uždavinys Tinkamų sąlygų  
sudarymas,  skatinančių 
vaikų kūrybiškumą, 
iniciatyvas ir saviraišką 

Kiekviena auklėtoja kuria saugią ir 
funkcionalią ugdymo(si) aplinką, kuri skatina 
vaikų smalsumą ir norą veikti. Nuolat 
muzikos, sporto, dailės ir grupės aplinka 
praturtinama naujomis ugdymosi 
priemonėmis. Grupių aplinkoje įrengtos 
įvairios erdvės vaikų grupelių ar individualiai 
veiklai (konstravimui, tyrinėjimui, vaidmenų 
žaidimams, saugaus eismo, meninei, grupės 

(MK) ir grupės 

aplinkos kūrimo lėšos.  

2014 m. 

sausio – lapkričio 
mėn.  



bibliotekėlė, ramybės kambarėlis). 
Priešmokyklinėse grupėse parūpinti šaškių ir 
šachmatų stalai. 
 Kuriama lauko ugdomo(si) aplinką, 
skatinančių vaikų kūrybiškumą, tyrinėjimą, 
meninę, sakytinę ir rašytinę, fizinę  raišką. 
Metodinės grupės nariai dalinosi gerąją darbo 
patirtimi ,,Vaikų kūrybiškumas įvairiuose 
veiklose“: 
Muzikinė atviroji veikla ,,Sviečiuose pasaka“ 
– I. Okuškienė. 
Kūno kultūros atvira veikla ,,Žaidžiame 
krepšinį“  - M. Borisenkova. 
Filmuota medžiaga ,,Mažųjų ieškotojų 
teigiamos emocijos“ – D. Simanavičienė 
Pranešimas ,, Sveikatos valandėlės – 
įdomiausios akimirkos“ – J. Janulevičienė; 
Pranešimas ,,Mobili aplinka kviečia vaiką 
kūrybiškai veikti“ – D. Dmitrijevskaja; 
Projekto pristatymas ,,Noriu aiškiai kalbėti“ – 
L. Chmeliauskienė; 
Projekto pristatymas ,,Žolelių arbatos 
gėrimas“  - A. Rudaminienė. 

4 Uždavinys Vaikų pasiekimų bei 
pažangos stebėjimas, 
vertinimas ir fiksavimas  
vaiko dienoraštyje. 

Kasmet atliekamas I ir II vaikų daromos 
pažangos vertinimas. Gauti rezultatai padeda 
planuoti ugdymo(si) procesą. Auklėtojos 
nuolat, kas kart stebi vaiką, savaitiniuose 
planuose (refleksijoje) fiksuoja vaiko 
padarytą pažangą, pildo vaiko dienoraštį, 
teikia informaciją tėvams. Dienoraštis padeda 
įžvelgti vaiko kompetencijų augimą.   

 2014 m.  

gegužės mėn. 

5 Uždavinys Pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimas 
 

Atestacijos komisijos nariai remdamiesi 
,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ projektu, 

 2014 m. 

gruodžio mėn.  



atliko kiekvieno pedagogo kvalifikacinės 
kategorijos atitiktį. Susitarimu pedagogai 
pildo kvalifikacijos tobulinimo formą pagal 
veiklos grupes.  
Parengta mokytojų atestacijos programą.  
Kas kart vykdoma pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo poreikių apklausą. Parengtas 
pedagogų tobulinimo planas. Teikiama 
ataskaita. 
Organizuojami mokymosi seminarai įstaigoje. 
Esame ,,Sveikatos želmenėliai“ nariai, yra 
galimybė pedagogams dalyvauti 
nemokomuose mokymosi seminaruose. 
Pedagogai dalyvavo mokymuose 
,,Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas 
įgyvendinant atnaujintą Bendrąją 
priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 
programą“. Kelios pedagogės dalyvavo 
,,Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plėtra“ projekte, 
studijavo ,,Ikimokyklinės ir priešmokyklinės 
studijų programa“. 
Direktorės pavaduotoja ugdymui dalyvavo 
stažuotėje ,,Įrodymais grįstas ikimokyklinis 
ugdymas Jungtinėje Karalystėje“ 
Įstaigoje organizuota rajoninė metodinė diena 
,,Kūrybiškumas įvairiuose veiklose“, kurioje 
pedagogai dalijosi savo gerąją darbo patirtimi.  
Pedagogams teikiama metodinė  pagalba, 
nuolat mokosi savo aplinkoje bei už jos ribų, 
bendradarbiauja su kolegomis. Išklausyta 
privalomas dienų skaičius tobulini 

 
 
 



 
 
 
 
 
IŠVADA: 

• Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas padės atnaujinti ikimokyklinio ugdymo ,,Pažinimo takelių“ programą. 
Užtikrinti tęstinumą bei dermę tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programų.  

• Vaikų daromos pažangos II vertinimas skatina pedagogus kryptingai planuoti ugdymo(si) procesą, atsižvelgiant į vaikų 
poreikius bei gebėjimus. 

• Mažesnėje, tinkamai apibrėžtoje erdvėje, vaikams, atsiranda galimybė labiau susitelkti ties savo veiklą, todėl vaikų žaidimas 
tampa sudėtingesnis ir labiau išvystytas. 

• Vaikų ugdymosi pasiekimai vertinami du kartus per metus, fiksuojami vaiko dienoraštyje. Vaiko dienoraščio paskirtis – 
suteikti informaciją apie vaiko pasiekimus, išryškinant vaiko gebėjimų augimą. Vaiko dienoraštis naudojamas siekiant 
trumpalaikių ir ilgalaikių ugdymosi tikslų. Jame esanti informacija panaudojama tolesniam tikslingam vaiko ugdymuisi. 

• Pedagogai  sistemingai tobulina savo profesinę kompetenciją, gilina metodines žinias, įgūdžius, gebėjimus, vertybines 
nuostatas, mokėjimą mokytis. Plėtoja profesinei veiklai reikalingas kompetencijas. Per metus 40 valandų arba 5 d. pedagogas 
skiria savo kvalifikacijos tobulinimui.  

 


