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Lentvaris 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

1. P r i o r i t e t a s -  Vaikų sveikatos ugdymas. 
   

1.1. Tikslas -  Tobulinti sveikatos saugojimo ir stiprinimo sistemą, užtikrinti sveiką, saugią, 

užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri turi būti psichologiškai, fiziškai 

saugi, kupina pagarbos, supratimo, pasitikėjimo ir jaukios atmosferos. 

1.2. Uždaviniai : 
   1. 3.1. Parengti  sveikatos stiprinimo programą 2019-2023 m. 

   1.3.2. Didinti bendruomenės narių kompetenciją sveikatos stiprinimo ir saugojimo klausimais, 

skatinti gerosios patirties sklaidą.  

   1.3.3. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas  įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą.  

           Parengta ir įgyvendinama sveikatos stiprinimo programą 2019-2023 m. Įsijungėme į 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Sukurtos geros ugdymo(si) sąlygos: erdvios grupės, 

valgykla, meninio ugdymo  ir sporto salės, dailės studija, šviesos  terapijos ir sveikatos kabinetai. 

Vyksta plokščiapėdystės korekcijos ir logopediniai užsiėmimai. Teikiama socialinė ir 

psichologinė pagalba. Lopšelio-darželio kiemas išnaudojamas vaikų judėjimo, žaidimų, 

kūrybiškumo poreikiams tenkinti, patirtiniam ugdymui plėtoti. Čia sukurtos atskiros edukacinės 

erdvės: sodo, daržo, sezoninės kūrybinės dirbtuvėlės, ,,basakojų“ takas, kūrybinių žaidimų 

erdvės, daugiafunkcinė sporto aikštelė su saugia danga, ratinių priemonių kiemelis, lauko 

muzikos instrumentų erdvė, gėlynai. Naudojama daug išnešamų ugdomųjų priemonių. 

          Lopšelis-darželis bendradarbiauja su kitomis sveikatą stiprinančiomis ikimokyklinėmis 

įstaigomis, vedamos sveikatos valandėles ugdytiniams ir bendruomenės nariams, susirinkimai – 

konsultacijos - mokymai  tėvams, padedama socialiai remtinoms šeimoms, rengiami stendiniai  

pranešimai. Esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos 

želmenėliai“ nariai. Vykdome įvairius sveikatinimo projektus, programas, akcijas, dalyvaujame 

olimpiadose, konkursuose, kurie padeda stiprinti vaikų fizinę, psichinę, dvasinę sveikatą, ugdo 

sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Kiekvieno mėnesio pabaigoje organizuojamos sveikatos 

dienos, visais metų laikais atskiroms amžiaus grupėms vyksta sportinės pramogos. Norint kuo 

sėkmingiau spręsti vaikų sveikatos problemas, skleidžiame sveikos gyvensenos idėjas, 

pasitelkiame tėvus (globėjus) ir kitus socialinius partnerius, užtikriname sanitarinių-higieninių 

sąlygų kokybę, vaikų saugumą.   

        Įstaiga puoselėja sveikos, subalansuotos ir vaikų amžių bei poreikius atitinkančius mitybos 

įgūdžius. Lopšelyje-darželyje vaikai maitinami pagal sveikatai palankų maitinimą atsižvelgiant į 

vaikų sveikatos būklę bei tėvų (globėjų) prašymus, medikų rekomendacijas. 

Sveikatos stiprinimo veiklą organizuojanti grupė suburta 2018 m. gruodžio 10 d. 

lopšelio - darželio „Šilas“ direktoriaus įsakymu Nr. V- 76 .  



 

 

2. Prioritetas - Į vaiką orientuotas ugdymas. Aktyvus patirtinis, tyrinėjimu ir problemų 

sprendimu grindžiamas kūrybiškas mokymasis. 

  

2.1. Tikslas - Plėtoti  inovatyvių metodų, skatinančių mąstymo gebėjimus, taikymą 

ugdomajame procese.  Patirtinio ugdymo idėjos  ir jų įgyvendinimas. 

2.2.  Uždaviniai: 
2.2.1.Sužadinti vaikų poreikį veikti, plėtoti pažintinę patirtį. 

2.2.2.Tobulinti pedagogų kompetencijas išbandant naujas veiklos formas ir pažinimo būdus. 

2.2.3. Sudaryti sąlygas tiriamajai ir kūrybinei  gamtamokslinei, technologinei, inžinerinei ir 

matematinei veiklai. 

          Modernizuotos darželio vidinės edukacinės erdvės, mobili ugdymo(si) aplinka atitinka 

individualius vaikų gebėjimus bei poreikius.  Edukacinės erdvės darželio patalpose papildytos 

naujomis, interaktyviomis priemonėmis. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse  

įrengtos interaktyviosios  lentos ir aktyviai naudojamos ugdomajame procese, sporto salėje – 

interaktyvios grindys.  

          Sudarytos sąlygos tiriamajai ir kūrybinei gamtamokslinei, technologinei, inžinerinei ir 

matematinei veiklai. Atnaujintos ir naujai kuriamos lauko edukacinės erdvės. ,, Vaistažolių 

kiemelis“, ,,Daržas“. ,,Mažojo mokslininko laboratorija“ papildyta naujomis priemonėmis.  

Parengtas orientavimosi lauko edukacinių erdvių žemėlapis. 

          Praktikoje taikyta vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, kurioje ugdytinių 

pasiekimų vertinimo kriterijai orientuoti į ugdymo proceso kokybę. Vertinimo rezultatai 

panaudoti kiekybiniams ir kokybiniams vaiko pažangos pokyčiams nustatyti, ugdymo turiniui ir 

metodams koreguoti, veiklai tobulinti. Vaiko pasiekimai ir pažanga el. dienyne ,,Mūsų darželis“ 

aptariama individualiai bendraujant su ugdytinių tėvais. 

          Efektyvus komandinis - auklėtojų, specialistų ir tėvų - darbas ugdant specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčius vaikus.  

           Apibendrintą įstaigos gerąją darbo patirtį skleidėme rajono, šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogams. Dalyvavome respublikiniuose ir tarptautiniuose 

renginiuose, skaitėme pranešimus. 

           Atliktos anketinės apklausos apie veiklos organizavimą, tėvų poreikius ir lūkesčius. 

Analizuojama ir vertinama ugdomojo proceso būklė ir kaita, siekiant pokyčių ugdymo kokybės 

gerinimui. 

         Vyko kryptingas pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas. 

Vykstant mokymams tobulėja pedagogų kompetencijos naudojant  IKT  ugdomajame  procese. 

Mokymai organizuojami įstaigoje, todėl yra prieinami visiems pedagogams. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Parengti tęstinę 

sveikatos stiprinimo 

programą 2019-2023 

metams  

 

Visų lopšelio - 

darželio 

bendruomenės narių 

pozityvaus požiūrio į 

sveiką gyvenseną 

ugdymas, padedant 

vaikams formuoti 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius bei kuriant 

sveikatai palankią, 

inovatyvią fizinę  ir 

psichosocialinę 

aplinką.  

1.  

 

Parengta ir patvirtinta  nauja 

sveikatos stiprinimo programa 

2019-2023 metams. 

Lopšelis-darželis pripažintas 

sveikatą stiprinančia mokykla. 

 

2. Pažymėjimas 

3.  Nr. SM-540 

2019 04 30 

4.  

 

1.2. Naujų edukacinių 

erdvių kūrimas lauko 

žaidimo aikštelėse - 

,,Vaistažolių 

kiemelis“, ,,Daržas“ , 

parengti orientavimosi 

lauko  edukacinių 

erdvių žemėlapį. 

Esamas edukacines 

erdves darželio 

patalpose  papildyti 

naujomis, 

interaktyviomis 

priemonėmis. 

 

Dalyvauti  LR 

Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerijos 

inicijuotame 2020 m. 

edukacinių erdvių 

kūrimo ir kūrybiško 

jų naudojimo 

ugdymosi procese, 

konkurse. 

Naujų edukacinių erdvių 

naudojimas ugdomajame 

procese gerins ugdymo 

kokybę, didins ugdytinių 

motyvaciją tyrinėti, kurti, 

eksperimentuoti, domėtis 

programavimu.  

 

 

Atnaujintoje 

 lopšelio – darželio 

internetinėje 

svetainėje  

www.lentvariosilas.lt 

publikuojami veiklų 

edukacinėse erdvėse, 

aprašai, pranešimai. 
 

 

1.3. Apibendrinti  

įstaigos gerąją darbo 

patirtį  su  specialiųjų 

poreikių turinčiais 

vaikais ir skleisti ją 

šalies ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogams. 

 

Organizuoti 

respublikinę 

konferenciją 

,,Logopedinės 

pagalbos formos, 

įveikiant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimus“ 

 

2019m. gegužės 15d. 

konferencijoje pristatyti 

pranešimai bei parodoje 

eksponuotos didaktinės 

priemonės 

 

Pažymėjimas 

Nr. TSC-5615  

2019-05-15  

Inicijavome, 

organizavome ir 

vedėme konferenciją,  

 ,,Logopedinės 

pagalbos formos, 

įveikiant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimus“ 

http://www.lentvariosilas.lt/


 

 

 

1.4. Išklausyti ne 

mažiau kaip 40 val.  

vadybinių ir teisinių 

kursų ir seminarų 

kvalifikacijai kelti per 

2019 m. 

 

Kvalifikacijos 

kėlimas. 

 

Dalyvavimą, ne mažiau kaip 

40 val. kursų ir seminarų per 

2019m. , patvirtinantys 

pažymėjimai ir atestatai 

Pažymėjimas Nr. PD 

V13-90   

2019 04 30 

Vilniaus kolegijos  4 

ak. val.  seminaras 

,,Padėkime 

ikimokyklinukui 

pažinti gamtą“ 

Pažymėjimas  Nr. 

14983 2019 05 13 

UAB ,,FACTUS 

SUM“ 6  ak. val. 
seminaras ,, Ką turi 

žinoti BĮ vadovas 

organizuojant 

finansinę veiklą ir 

darbo santykius“ 

Pažymėjimas  Nr. 

KT-6003  2019 05 16 

Ugdymo plėtotės 

centro 8 ak. val. 
seminaras 

 ,,Efektyvus veiklos 

vertinimo pokalbis“ 

Pažymėjimas  Nr. 

15175 2019 09 04 

UAB ,,FACTUS 

SUM“ 6  ak. val. 
seminaras ,,Darbo 

apmokėjimo sistema  

švietimo įstaigose po 

2019 09 01“ 

Pažymėjimas Nr. ST 

25-F-14-95 2019 10 01 

KTU 3  ak. val.  
Tarptautinio Erasmus 

+ KA2 Strateginių 

partnerysčių inovacijų 

kūrimui projekto 

,,Videogames  for 

Teachers“ 

Pažymėjimas Nr. PR-

08-F-19. L1  

UAB ,,Verslo 

Aljansas”  50 val.  
seminaras ,,Darbuotojų 

saugos ir sveikatos 

kompetencijos 

tobulinimas“ 

Pažymėjimas  Nr. 

TSC-13618 

2019 11 08  

VŠĮ Trakų švietimo 

centras 32val. 

seminaras 

Pažymėjimas  Nr. 

TSC-16011  

2019 12 12  



VŠĮ Trakų švietimo 

centras 6 val. 

seminaras ,,Kaip dirbti 

su specialiųjų poreikių 

vaikais bendrojo 

ugdymo grupėje“ 

Pažymėjimas  Nr. 

TSC-16815  

2019 12 20 

VŠĮ Trakų švietimo 

centras 6 val. 

,,Pedagogų 

perdegimas: kaip 

atpažinti ir sau padėti“ 

 

 

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. Atlikta lauko žaidimo aikštelių patikra 

 

Technikos kontrolės tarnybos ,,Tuvlita“ 

Vaikų žaidimo aikštelės techninio patikrinimo  

ataskaita  Nr. 19-08-183  2019-06-26 

Visi vaikų žaidimo aikštelės įrenginiai 

tvarkingi. Atitinka HN131:2015 reikalavimus. 

 

 

3.2. Darbo patirties sklaida šalies pedagogams. 

 

Pažyma Nr. 139  2019 05 10 VŠI Trakų 

švietimo centras pažymi, kad dalijosi gerąja 

darbo patirtimi bei pristatė įstaigos veiklą 

Skuodo rajono ikimokyklinių įstaigų 

vadovams. 

Pažyma Nr. R8- 258  2019 10 21 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro 

organizuotoje tarptautinėje konferencijoje  

,, Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės 

įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos 

aspektai ( projektas Edukacinės erdvės ir 

gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje) 

Parengiau ir pristačiau stendinį pranešimą tema  

,,Aplinka, kuri skatina vaikų žingeidumą“ 

Pažyma Nr. 223  2019-12-11 VŠI Trakų 

švietimo centras pažymi, kad dalijosi 

  gerąja darbo patirtimi su Druskininkų l/d  

,,Žibutė“ pedagogais ir skaitė pranešimą 

,,Pagalba vaiko sėkmei. Įtraukiojo ugdymo 

iššūkiai ir galimybės“, 

 

3.3. Įdiegtas ir  sėkmingai naudojamas  informacinės 

sistemos elektroninis   dienynas ,,Mūsų darželis“ 

  

Pažymėjimas Nr. TSC-2713 2019 03 14 

VŠĮ Trakų švietimo centras pažymi, kad 



dalyvavo 1dienos mokymuose diegiant el. 

dienyną ,,Mūsų darželis“ 

 

3.4. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus 

universiteto Filosofijos fakultetu. 

 

Bendradarbiavimo sutartis Nr. 15 2019 10 22 

Bendradarbiaujant švietimo ir socialinės 

partnerystės srityse: inicijuojant ir įgyvendinant 

bendrus mokslo ir studijų projektus, švietimo 

renginius, pedagogų kompetencijų tobulinimą, 

organizuojant studentų praktiką, keičiantis 

informacija, bendradarbiaujant didinant ugdymo 

efektyvumą ir kokybę. 

 

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.    
 

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. 
 

Direktorė                                          __________                   Irena Nižauskienė         2020 01 13 
(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) 

   

   

   

   

 
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. 

10.2. 

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)  


