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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

           Joniškio rajono  Žagarės vaikų lopšelio-darželio ,,Vyšniukas“ 2019-2022 metų strateginio 

plano  ir 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai.  

Vienas iš strateginio plano tikslų - gerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio 

kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus.  

           Dėl šalyje įvesto 2021 m. karantino,  pavyko dalinai įgyvendinti 2021 metų įstaigos metinę 

veiklos programą. Tėvų ir globėjų pateikti  prašymai patenkinti 100 procentu.  Darželį lankė 66 

vaikai.  Vaikai iš atokiai gyvenančių vietų vežami įstaigos transportu. Šiais metais įstaigos 

autobusas važiuoja po du reisus atsivežti ir parvežti vaikų.  Pagal bendruomenės poreikį įsteigta ir 

suformuota savaitinė grupė pasiteisino 100%,  jos poreikis  auga, grupėje nuolat gyvena 10-12 

vaikų. Suteiktos sąlygos vaikams, kuriems gyvybiškai reikalinga ypatinga priežiūra, maitinimas ir 

ugdymas. Ši grupė reikalinga ne tik socialiai pažeidžiamiems vaikams, bet yra ir išsigelbėjimas 

užimtiems tėvams, kurie dirba slenkančiu grafiku arba turi ilgas darbo valandas.   

          Šie metai kėlė nemažai iššūkių, prisitaikant prie kintančių situacijų, vėl grįžtant prie 

nuotolinio ir mišriojo  ugdymo karantino metu, priimant kompleksinius sprendimus, numatant 

veiklos perspektyvą. Didelę ugdomosios veiklos dalį praleidome nuotoliniame ugdyme.  Teko 

glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti su tėvais. Sukurta daug  pamokėlių video įrašų (apie 80), 

kurie buvo skelbiami grupių facebook paskyrose. Grupių tėvai, nepaisant to, kad ugdymas vyko 

nuotoliniu būdu ir kilo su tuo susijusių sunkumų, stengėsi dalyvauti ugdymo procese: darželio 

organizuojamose parodose, veiklose, jungėsi prie vaizdo konferencijų ir pokalbių platformos 

„Zoom“ ir dalyvavo pamokėlėse, siuntė nuotraukas su vaikų nuveiktais darbais, dalijosi įspūdžiais. 

         Pavyko įgyvendinti beveik visus suplanuotus darbus, renginius. Dėka stiprios mokytojų, 

pagalbos vaikui specialistų, tėvų ir visos bendruomenės, kaip vieningos komandos, pastangų 

pavyko sėkmingai įgyvendinti įstaigos veiklos prioritetus. Nenutrūkstamai vyko nuoseklus  

ugdomosios veiklos planavimas grupėse bei atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas, organizuoti 

VGK posėdžiai, nustatyta reikalinga švietimo pagalba, kurtos pritaikytos individualios programos.   

Kompiuterizuotos visų pedagogų,  sveikatos ugdymo ir mitybos bei kitų specialistų darbo vietos, 

turinčios interneto ryšį. Mokytojai 100%  išmoko dirbti ir tinkamai panaudoti  informacines 

technologijas.   Pedagogai šiais metais tobulino savo žinias ir kompetencijas kursuose ir 



seminaruose (433 valandos). Viena mokytoja sėkmingai įgijo vyresniojo mokytojo  kvalifikacinę 

kategoriją.  

Antrasis strateginio plano tikslas - kurti vaiko raidą stimuliuojančią aplinką.          

          Ugdymas planuojamas vadovaujantis darželio pedagogų parengta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vyšniuko dienelės“, kurios  ugdymo turinyje numatytos vaiko esminės nuostatos ir 

gebėjimai, vaiko veiksenos. Programoje turinys orientuotas į vaiko kompetencijų ugdymą, 

reikalingą tolimesniam vaiko asmenybės ugdymui, ikimokykliniame ugdyme ugdomas 51 vaikas. 

Priešmokyklinis ugdymas, kuriame dalyvauja 14 vaikų, organizuojamas pagal ,,Bendrąją 

priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“. Įgyvendinama Tarptautinė socialinių įgūdžių 

prevencijos programa „Zipio draugai“ priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

        Vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, pildomas Vaiko ugdymo 

pasiekimų ir pažangos aplankas (2 k. per mokslo metus (ruduo-pavasaris)); priešmokyklinėje 

grupėje 2 kartus per metus (rudenį-pavasarį) atliekamas Mokyklinės brandos tyrimas (J. Jiraseko 

orientacinis mokyklinės brandos testas (modifikuotas A.Kerno)); kaupiamas ir pildomas vaiko 

Priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos aplankas: vaiko daroma pažanga yra vertinama 

nuolat, pasirenkant vertinimo būdus ir metodus: stebėjimą, pokalbį, diskusiją, vaiko pasakojimus, 

jo darbelių ir veiklos analizę, garso, vaizdo įrašus ir kt.; kasdienė informacija apie vaiko 

pasiekimus kaupiama ir fiksuojama vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose 

(el. dienyne) ar kt. Vaikų pasiekimai ir pažanga su tėvais aptariami individualiai, esant poreikiui, 

bet ne rečiau kaip 2 kartus per metus; pavasarį pateikiama Priešmokyklinio ugdymo pedagogo(ų) 

rekomendacija būsimam pradinių klasių mokytojui. Vyrauja tinkama psichologinė aplinka 

įstaigoje, dirba vaiko gerovės komisija, pagalbos mokiniui specialistai – logopedas, socialinis 

pedagogas.       

        Ugdytinių pasiekimai įvertinti „Mūsų darželis“ el. dienyne (įdiegtas nuo 2020 m. spalio 

mėn.). Įvertinus vaikų pasiekimus, atkreipiamas dėmesys į individualius vaikų poreikius ir 

priemones kaip ugdyti (kasdieniniai vaiko įgūdžiai, kalbos ir bendravimo įgūdžiai ir kt.). Jei 

vaikas pagal savo amžių neatitinka pasiekimų žingsnelio, jam skiriamas papildomas dėmesys 

ugdyti vieną ar kitą įgūdį.  

         Atnaujintos darželio kiemo edukacinės erdvės. Demontuotas nesaugus vaikų darželio lauko 

takas ir išklota nauja trinkelių danga. Aprūpintos visos darželio grupės kompiuteriais ir interneto 

prieiga.  

          Paskelbto karantino metu dėl koronaviruso pandemijos buvo nuolat vykdoma  6 vaikų 

priežiūra išimties atveju, kurių tėvai dėl darbo funkcijų negalėjo prižiūrėti namuose. Užtikrintas 

įstaigos patalpų valymas ir dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministerijos pateiktomis rekomendacijomis dėl sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos 

priežiūros įstaigų patalpų dezinfekcijos. Pagerinome sąlygas vaikų pavėžėjimui - įsigijome naujas 

8 vaikiškas kėdutes ir pasėdukus. Visose grupėse vaikų saugumui užtikrinti reguliariai tiriami 

paviršiai.  Šiuo pandeminiu laikotarpiu rekomendavome vaikų tėvų į ugdymo įstaigų grupes 

neįleisti, išskyrus išskirtinius atvejus, kai dėl ypatingai jautrių, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių, vaikų ypatumų staigus atskyrimas negalimas ar nerekomenduojamas pagalbos vaikui 

specialistų.   

          Ypatingas dėmesys skiriamas romų tautybės vaikams, nes šie vaikai dažniausiai yra 

auginami šeimose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas lanko rečiau nei daugumos lietuvių šeimos 

vaikų. Šiuo metu darželį lanko 3 romų tautybės vaikai, iš jų – vienas priešmokyklinę ugdymo 

grupę. Atėję jie dažniausiai kalba tik gimtąja – romų arba rusų kalba. Siekiame, kad romų vaikai 

išmoktų lietuvių kalbos,  o mūsų vaikai susipažintų su jų papročiais bei tradicijomis (dalyvavome  



Žagarės specialiosios mokyklos projekte „Kalėdiniai tautų papročiai ir tradicijos“).  

Dalyvavome  keliuose Respublikiniuose projektuose : edukacinis prevencinis projektas ,,Judu ir 

kalbu“,  akcijoje ,,Solidarumo bėgimas“, kūrybinių darbų parodoje ,,Senių besmegenių šou“. 

Puoselėjome ir  darželio tradicijas,  papročius, šventėme kalendorines šventes. Padėjome 

atsiskleisti vaikų meniniams sugebėjimams. Pilietiškumui ir patriotizmui ugdyti įstaigoje 

organizuojami Laisvės gynėjų, Lietuvos Valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo šventes. Stiprindami vaikų fizinę sveikatą, kartu su darželio vaikais, dalyvaujame 

programoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 

įstaigose“. Darželis dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės Jaunimo vasaros užimtumo ir 

integracijos į darbo rinką programoje ir buvo įdarbinęs 1 jaunuolį iki 18 metų. 

Trečiasis strateginio plano tikslas - stiprinti bendravimo santykių kultūros kaitą.  

          2021 m. iki kovo mėnesio vidurio bendravimas su kolegomis bei ugdytiniais ir jų tėvais 

(globėjais) vyko virtualioje erdvėje. Tačiau nežiūrint to, kad nepavyko įgyvendinti daugumos 

veiklų, ryšys su tėvais sustiprėjo. Puikiai išnaudojome susidariusią situaciją ir bendravimą 

perkėlėme į virtualią aplinką. Grupių bei darželio svetainėje, Facebook paskyrose talpinama 

informacija, tvarkos, aprašai, įsakymai, renginių, projektų nuostatai greičiau pasiekia šiuolaikinius 

su informacinėmis technologijomis „draugaujančius“ tiek tėvus, tiek darbuotojus, ir greičiau 

gaunamas grįžtamasis ryšys. Asmeninis bendravimas vyksta per Messenger programėlę, el. paštą.               

       Darželio taryba pritaria esminiams tikslams, gerinant įstaigos veiklą. Su aptarnaujančiu 

personalu pravesti metiniai pokalbiai, skirtos metinės užduotys. Vykdoma  asmens duomenų 

saugojimo politika, lygių galimybių politika. 

        Ir toliau bendradarbiaujama su esamais socialiniais partneriais bei su Joniškio PPT. Įsijungta į 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamas akcijas, asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai“, „Sveikatiada“ veiklas. Priešmokyklinėje ir vyresniojo amžiaus 

ikimokyklinėje grupėje įgyvendinama tarptautinė programa „Zipio draugai“.  Aktyvus 

bendruomenės narių dalyvavimas Europos judumo savaitėje, kasmetinėje sveikatinimo šventėje 

„Aš bėgu“. Dalyvauta Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji bibliotekos Žagarės filialo  

bibliotekos renginiuose. Draugaujame  tarptautiniu mastu su Latvijos Respublikos  Saldaus 

savivaldybės Saldus  miesto  darželiu „Pasacina“, dalinamės darbo patirtimi, sklaida.  

       Skelbiama informacija apie įstaigą visuomenei laikraštyje „Sidabrė“. Nuolat atnaujinama 

informaciją apie  darželio veiklą įstaigos tinklapyje www.zagaresvysniukas.lt  

        Metiniai įstaigos tikslai ir įgyvendintos priemonės atliepia numatytus strateginius tikslus. 

Siekėme geros ugdymo (-si) kokybės užtikrinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo su 

bendruomene, socialiniais partneriais efektyvinimo, puoselėjome patriotizmo ir etninės kultūros 

tradicijas. 

 

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.Vaikų, turinčių 

specialiųjų 

ugdymosi(si) poreikių 

integravimas, taikant 

1. Bendrose erdvėse, 

kartu su kitais 

vaikais ir specialistų 

pagalba sėkmingai 

1. Pasiekti geresni rezultatai 

vaikų vertinime. Stebima 

specialiųjų poreikių turinčių 

vaikų pažanga (sukurtų 

1. Vertinimo metu 

nustatyta akivaizdi 

vaikų, turinčių SUP 

pažanga ir  pasiekimai 

http://www.zagaresvysniukas.lt/


įtraukiojo ugdymo 

principus. 
ugdyti vaikus. 
2. Prioritetas 

atsivežant vaikus iš 

atokiai gyvenančių 

vietų su 

specialiaisiais 

poreikiais suteikiant 

paslaugą lankyti 

savaitinę grupę.  
3. Pedagogams 

organizuoti 

specialius seminarus. 

pritaikytų programų skaičius). 
2. Pedagogams išklausytų 

seminarų valandų skaičius. 
3. Suteikta pagalba tėvams, 

auginantiems vaikus, kurie turi 

įvairių raidos sutrikimų  

(pagalbos gavėjų skaičius). 

(sukurtos  ir 

pritaikytos dvi 

programos  vaikams 

su dideliais 

specialiaisiais 

poreikiais ir vienas 

individualus 

mokymosi planas 

vaikui, kuris grįžo iš 

užsienio). Užfiksuota  

Vaikų pasiekimų 

pažangos vertinime. 
2.  Įvairių raidos ar 

sveikatos sutrikimų 

turintys vaikai  gavo 

reikiamą ugdymą ir 

priežiūrą, kurią sunku 

suteikti tėvams. Visi 

lanko savaitinę grupę 

(5 vaikams suteikta 

pagalba). 
3. Organizuoti du 

seminarai 

pedagogams, 

dirbantiems su 

individualių ugdymosi 

poreikių turinčiais 

vaikais. 
 

1.2. Ugdyti fizinio 

aktyvumo įgūdžius 

nuo ankstyvojo 

amžiaus. Formuoti 

sveiką gyvenimo būdą.  

1, Skatinti aktyvų 

dalyvavimą 

respublikiniuose 

sporto renginiuose. 
2. Formuoti sveikos 

gyvensenos elgsenos 

įpročius tarp vaikų. 
3. Ugdyti poreikį būti 

fiziškai aktyviais, 

organizuojant veiklas 

įstaigoje.  

1. Sudalyvauti ne mažiau, kaip 

dviejuose respublikiniuose 

sporto bei sveikos gyvensenos 

renginiuose, konkursuose. 
2. Suorganizuota ne mažiau 

kaip dvi veiklos, skatinančios 

fizinį aktyvumą. Įtraukta 90 

proc. bendruomenės. 

1. Sudalyvauta: 

Respublikiniame 

edukaciniame 

prevencininiame 

projekte ,,Judu ir 

kalbu“, Respublikinėje 

akcijoje ,,Solidarumo 

bėgimas“ org. 

asociacija ,,Gelbėkit 

vaikus“ (renginių 

video ir foto pateikti 

organizatoriams). 

2. Suorganizuotos dvi 

fizinio aktyvumo 

veiklos: 

1. Rytinės mankštos 

kiekvieną dieną; 

2. Du kartus kiekvieną 

dieną lauke judrūs 

žaidimai, 

pasivaikščiojimai, 

talkos (atitinkančios 



sezoniškumą). 

Patalpinta informacija 

l.-d. darželio 

svetainėje, fasebook 

internetinėje erdvėje, 

parengta filmuota 

medžiaga apie vaikų 

sveikatinimo veiklas 

lopšelyje-darželyje. 

(įtraukta 90 proc. 

bendruomenės, 

užfiksuota 

nuotraukose). 

1.3. Bendrų projektų, 

skatinant skirtingų 

tautų pažinimą, 

organizavimas ir 

įgyvendinimas. 

Skatinti visų tautų 

dalyvavimą ir 

pažinimą ugdymo 

procese. 

Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 

bendri renginiai, akcijos, 

popietės, įtraukiant skirtingų 

tautų atstovus. 

1. Dalyvavome  

Žagarės specialiosios 

mokyklos projekte 

„Kalėdiniai tautų 

papročiai ir 

tradicijos“). 
2. Darželyje iniciavau 

tautinių mažumų 

renginius (popietę, 

savaitinę akciją tema 

„Susipažinkime, aš 

romas“  apie  romų 

tautybės papročius, 

tradicijas, kalbą). 
  

1.4.    

1.5.    

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Nepavyko suorganizuoti bendrų 

renginių su kitų įstaigų tautinių mažumų 

ugdytiniais. 

Dėl ekstremalios situacijos negalima buvo 

susitikti tiesiogiai. Renginiai nukelti į 2022 

metus. 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

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.  



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 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 



7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 



savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         

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


