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                    PATVIRTINTA 

      Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

      Švietimo, kultūros ir sporto departamento  

      direktoriaus 

                                                               2017 m. liepos 27 d.  

       įsakymu Nr. A15-1738/17 (2.1.4-KS)  

 

Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ strateginių tikslų pasiekimo analizės forma, 2020 m.  

 

TIKSLAS Kokybiškas vaikų ugdymas(-is) ir pasiekimų kokybė, pritaikant ugdymo turinį vaikų poreikiams, polinkiams, 

gebėjimams. 

UŽDAVINIAI PLANUOTAS PASIEKIMAS PASIEKTAS REZULTATAS PLANUOTI 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 

PANAUDOTI 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 

Uždavinys 1 

Siekti nuoseklumo ir 

tęstinumo veiklos 

planavime, taikant 

stebėjimą, analizę, 

refleksiją 

2019 – 2020 mokslo metų įstaigos 

veiklos plano analizė 

Apžvelgtos 2019 – 2020 m. m. plane 

organizuotos ir vykdytos veiklos įstaigoje, 

išskirtos silpnosios ir stipriosios įstaigos 

veiklos sritys. 

4500 EUR 3312,95 EUR 

(kanceliarinės 

prekės) 

2019 – 2020 ir 2020 – 2021 

mokslo metų įstaigos veiklos planų 

Vadovautasi parengtais ir patvirtintais 2019 – 

2020 ir  2020 – 2021 mokslo metų įstaigos 

 1110,86 EUR 

(spausdintuvų 

kasetės) 
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rengimas, patvirtinimas ir 

vykdymas 

veiklos planais, grupių ugdymo planais. 

Papildymai fiksuoti mėnesiniuose planuose. 

Ikimokyklinio ugdymo programos 

„Vieversėlis“ ir „Bendrosios 

priešmokyklinio ugdymo 

programos“ dermė 

Nuoseklus perėjimas iš ikimokyklinio ugdymo 

į priešmokyklinį: ikimokyklinio ugdymo 

programos „Vieversėlis“ ir „Bendrosios 

priešmokyklinio ugdymo programos“ 

kokybiškas įgyvendinimas. 

  

 Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo modelio 

atnaujinimas 

Taikomas atnaujintas priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo modelis.  

  

Uždavinys 2 

Kurti, turtinti ir 

plėtoti aplinką, 

skatinančią sveikos 

gyvensenos nuostatų 

formavimą: fizinė ir 

emocinė sveikata 

 

Prevencinių programų 

integravimas, kūrybiškas jų 

taikymas ugdymo procese 

Dalyvavimas prevencinėse programose, 

stiprinančiose vaikų socialinius, emocinius 

įgūdžius: „Zipio draugai“, „Kimochiai“, 

„Programa Dramblys.lt“. 

10 000 EUR 80 EUR  

(„Zipio draugai“ 

programos 

mokymai) 

15 EUR  

(„Draugiškoji SEU 

olimpiada 

„Dramblys“ 

ikimokyklinukams“) 
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Erdvių kūrimas, priemonių 

įsigijimas, skatinančių vaikus 

domėtis savo emocine ir fizine 

sveikata 

Nuolat atnaujinami grupėse esantys 

„Emociniai centriukai“, sukurtos naujos 

priemonės vaikų emocinių – socialinių įgūdžių 

ugdymui.  

Įrengtos naujos erdvės vaikų pažintinei, 

kūrybinei ir fizinei veiklai – „Darželio 

bibliotekėlė“ ir takelis į aktų sale „Linksmai 

keliauk“. 

 189,07 EUR 

(knygelės vaikams į 

grupes) 

 

200,72 EUR 

(4 sėdėjimo pufai 

darželio 

bibliotekėlei) 

Tinkamų sąlygų sudarymas 

vaikams, turintiems specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

Specialistų kabinete sukurta erdvė vaikų 

nusiraminimui, dėmesio sukoncentravimui, 

taikoma šviesos terapija. Įsigytas „Šviečiantis 

cilindras“, skirtas vaikų atsipalaidavimo 

skatinimui ir spalvų pažinimui.  

Kiekviena grupė aprūpinta sensorinėmis 

priemonėmis (medūzų akvariumu ir šviesos 

lentelėmis piešimui), kurios skatintų vaikus 

atsipalaiduoti, nusiraminti ir susikoncentruoti. 

Specialiųjų poreikių turintys vaikai gauna 

kvalifikuotą logopedo, specialiojo pedagogo, 

psichologo ir socialinio pedagogo pagalbą. 

Prie didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 

 169 EUR  

(šviečiantis 

cilindras) 

1188 EUR 

(12 Medūzų 

akvariumų) 

210 EUR 

(16 šviesos lentelių 

piešimui) 

129,94 EUR 

(seifas specialistų 

dokumentų 

saugojimui)  
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turinčių vaikų ugdomosios veiklos metu būna 

pedagogo padėjėjas. Skatinamas aktyvesnis 

mokytojų padėjėjų įsitraukimas ir dalyvavimas 

vaikų ugdomojoje veikloje. 

Fizinio aktyvumo skatinimas Įstaigos aktų salė ir lauko aikštelės papildytos 

sportinėmis priemonėmis ir įrenginiais. 

Aktyvus fizinis judėjimas vyksta ne tik sporto 

salėje, bet ir netradicinėse įstaigos erdvėse 

(pvz. koridoriuose ir t.t.), būnant lauke. 

Įgyvendinti įvairūs sportiniai projektai 

(„Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės I 

etapas“, „Sportuojantis koridorius“) 

organizuotos grupių sportinės šventės ir 

akcijos („Rieda ratai rateliukai“). 

 483 EUR 

(sportinis 

inventorius) 

198 EUR  

(2 krepšinio stovai) 

120 EUR 

(futbolo vartai) 

1199 EUR 

(lauko inventoriui 

skirtas lauko 

namelis) 

Įgyvendinamos lauko pedagogikos 

idėjos: plečiamas lauko erdvių 

funkcionalumas, skatinant vaikų  

aktyvią ir kūrybišką veiklą 

 

 

Lauko aikštelės vaikams tampa 

patrauklesnėmis, nupirktos naujos lauko 

edukacinės – lavinimo priemonės. 

Lauko stadiono vaikams idėjos dalinis 

įgyvendinimas – atlikti stadiono betonavimo 

darbai. 

 1559,01 EUR 

(lauko edukacinės –

lavinimo priemonės) 

4231,24 EUR 

(stadiono 

betonavimas) 
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Uždavinys 3 

Perteikti vaikams 

šiuolaikinio pasaulio 

naujoves bei 

inovacijas 

pasitelkiant naujus 

bei įdomius ugdymo 

metodus 

Interaktyvių ugdymo priemonių 

įsigijimas ir panaudojimas 

ugdymo procese 

IKT diegimas ugdymo procese: įsigyti 8 

nešiojami kompiuteriai, kad kiekvienos grupės 

pedagogas galėtų tobulinti individualius 

skaitmeninio raštingumo įgūdžius, esant 

būtinybei galėtų dirbti nuotoliniu būdu. 

Metodiniame kabinete įkurtas „Vaikų 

edukacinis kambarys“ – tai patalpa, kurioje 

gali vykti įvairaus pobūdžio ugdomosios 

veiklos vaikams, pasitelkiant interaktyviąją 

lentą. 

Aktų salėje esančių interaktyvių grindų 

naudojimas visapusiškam vaikų ugdymui(-si). 

7 000 EUR 3056 EUR 

(8 nešiojami 

kompiuteriai ir 12 

kompiuterinių pelių) 

288,85 EUR 

(nešiojamas 

projektorius) 

2398,99 EUR 

(interaktyvi lenta) 

379,40 EUR 

(garsinės knygutės) 

Projektinė veikla ir naujų darbų 

formų taikymas: projektai, 

pažintinės ekskursijos, veiklas 

veda kviestiniai svečiai 

Kiekviena grupė vykdė savo suplanuotus 

projektus bei dalyvavo bendrose įstaigos 

projektinėse veiklose: „Šviesos stalo 

panaudojimo galimybės“ ir „Emocinio 

intelekto ugdymas“, „Mano šalies nacionalinis 

paukštis“ (2020-03-25), „Koronavirusas vaikų 

akimis“ (2020 m. spalio mėn.), „Tolerancijos 

diena“ (2020 m. lapkričio mėn.).  

Buvo organizuotos 2 išvykos:  

 917 EUR 

(edukacijos 

vaikams) 
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 „Boružėlių“ gr. išvyka į „Kelių 

policiją“ (2020-01-30);  

 „Kregždučių“ gr. išvyka į „Saugomų 

teritorijų nacionalinį lankytojų centrą“ 

(2020-02-20). 

Įstaigoje vaikams buvo pakviestos ir 

organizuotos edukacijos:  

 „Kiškučių“ gr. tėvelių iniciatyva buvo 

pravestas jų vaikams kaniterapijos 

užsiėmimas  su šunimis (2020-01-24); 

 Pramoga lauke visai darželio 

bendruomenei su meškučiu Mikiu ir 

pelyte Mike (2020-09-01); 

 Edukacijos vaikams: „Pažaiskime 

rudenį“, „Vieną kartą rudens 

karalystėje“ (2020-10-05). 

Dalyvavimas Europos, 

respublikos, miesto ir mikrorajono 

renginiuose 

 

 

Įstaiga bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis 

Žirmūnų mikrorajono ikimokyklinėmis 

įstaigomis, prisijungia prie Vilniaus miesto 

ikimokyklinių įstaigų metodinio ratelio 

„Neris“ organizuojamos veiklos ir ją kartu 
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vykdo. Aktyviai dalyvavome metodiniame 

darbe, projektuose, konferencijose, 

konkursuose ir parodose: 

 „Pelėdžiukų“ gr. mokytojos, 

dirbančios pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, prisidėjo prie 

tarptautinio „eTwinning“ projekto 

„STEAM ir laiko kelionė su mitais“, 

kurį organizavo Graikijos 64-asis 

Atėnų darželis kartu su Briuselio 

Helenistiniu darželiu ir savo patirtimi 

pasidalino su visos Lietuvos 

pedagogais paruošdamos apie tai 

straipsnį. 

 Iš Vilniaus miesto savivaldybės 

organizuoto sporto projektų konkurso 

įstaiga gavo 5300 eurų lėšų 

finansavimą fizinio lavinimo 

pedagogės parengto projekto 

„Sportuojantis vaikas – laimingas 

vaikas“ įgyvendinimui (2020-05-04); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3543,50 EUR 

(interaktyvios 

grindys) 

1665 EUR 

(3 lauko 

treniruokliai) 
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 „Pelėdžiukų“ gr. mokytojos, 

dirbančios pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, paruošė žodinį 

pranešimą ir sumontavo filmuotą 

medžiagą organizuotoje Vilniaus 

lopšelyje-darželyje „Pilaitukas“ 

respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinėje praktinėje vaizdo 

konferencijoje „Tėvų ir pedagogų 

bendradarbiavimas-sėkmingo 

ugdymo(si) pagrindas“ (2020-11-25); 

 „Pelėdžiukų“ gr. mokytojos, 

dirbančios pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, užėmė I vietą 

Vilniaus lopšelio-darželio „Žibutė“ 

organizuotame konkurse "Skaitymas 

medžio pavėsyje" (2020-12-08). 

91,50 EUR 

(lauko žaidimai) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išvada apie 

pasiektą tikslą 

Pastebimas kryptingas judėjimas įstaigos ugdymo kokybės gerinimo link. Užtikrinamas nuoseklumas tarp ikimokyklinio 

ugdymo „Vieversėlis“ ir Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, nuolat aptariami kiekvienos grupės 
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vaikų veiklos ir pasiekimų vertinimo klausimai, organizuojami metodiniai susirinkimai, padedantys gerinti esamas sąlygas 

darželyje. Aktyviai dalyvaujama Europos, respublikos, miesto organizuojamuose projektuose. 

Karantino laikotarpiu vykdant nuotolinį vaikų ugdymą buvo stiprinamas informacinių komunikacinių technologijų (IKT) 

naudojimas, atrasti nauji ugdymo pateikimo būdai, sukaupta įdomios ir naudingos skaitmeninės ugdomosios medžiagos, 

gerinami pedagogų skaitmeninio raštingumo gebėjimai, įsigytos interaktyvios grindys ir interaktyvi lenta.  

Nuolat keičiasi įstaigos aplinka: kuriamos tyrinėti, pažinti, judėti skatinančios edukacinės erdvės tiek įstaigos viduje, tiek 

išorėje. Pasirūpinta tinkamų ir reikalingų edukacinių, sportinių priemonių ir įrenginių įsigijimu darželio grupėse, metodiniame 

ir specialistų kabinetuose, aktų salėje ir lauko aikštelėse.  

Skiriamas ypatingas dėmesys vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jų integravimui. Prie didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdomosios veiklos metu būna pedagogo padėjėjas. Padedant socialinei pedagogei, 

logopedei, spec. pedagogei ir psichologei, vyksta komunikacija ir diskusijos su pedagogais, tėvais, sprendžiamos su vaikais 

ir jų ugdymu iškilusios problemos, ieškomi tinkami sprendimo būdai. Siekiant ugdyti vaikų socialinius-emocinius įgūdžius, 

organizuojamos įvairios akcijos, dalyvaujama prevencinėse programose, nuolat kalbama apie jų emocijas ir raišką. 

TIKSLAS Siekti lygiaverčio tėvų ir pedagogų bendravimo ir bendradarbiavimo, gerinat vaikų ugdymą ir ugdymąsi. Stiprinti 

nuolat besimokančios  bendruomenės kultūrą, plėsti įstaigos  bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais 

partneriais. 

UŽDAVINIAI PLANUOTAS PASIEKIMAS PASIEKTAS REZULTATAS PLANUOTI 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 

PANAUDOTI 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 
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Uždavinys 1 

Siekti, jog įstaigoje 

dirbtų nuolat 

besimokantis, 

aukštos 

kvalifikacijos 

kolektyvas, 

rengiantis vaiką 

gyvenimui 

Kvalifikacijos tobulinimo kursų, 

seminarų lankymas 

 

Siekiant išsiaiškinti kiekvieno pedagogo 

individualius lūkesčius, idėjas ir pasiūlymus, 

gerinančius įstaigos ugdymo kokybę, prieš 

naujus 2020-2021 mokslo metus buvo pateikta 

„Pedagogo veiklos gairės“ lentelė, kurioje 

didžioji dalis pedagogų nurodė, kad norėtų 

patobulinti savo kompiuterinius įgūdžius ir 

pageidavo skaitmeninio raštingumo kursų 

(užsakyti 2020 m. rugsėjo mėn.). 

4 500 EUR 1804,59  EUR 

(individualus 

pedagogų 

kvalifikacijos 

tobulinimas)  

 

 

Dalinimasis gerąja patirtimi, 

naudojimasis sukaupta naujausia  

pedagogine literatūra 

2020 vasario mėn. 20 d. vyko praktinė-

edukacinė ekskursija pedagogams susipažinti 

su kiekvienos grupės  bendrai vykdomais 

projektais - „Šviesos stalo panaudojimo 

galimybės“ ir „Emocinio intelekto ugdymas“. 

Karantino laikotarpiu internetinėje platformoje 

www.pedagogas.lt kiekvienas pedagogas 

žiūrėjo video mokymus, kurie padėjo plėsti 

bendrąsias, dalykines ir profesines 

kompetencijas ir jas taikyti darbinėje veikloje. 

 110 EUR 

(nuotolinių mokymų 

www.pedagogas.lt 

internetinės 

platformos narystė) 

 

http://www.pedagogas.lt/
http://www.pedagogas.lt/
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Pedagogai dalinosi turima ir įgyta patirtimi 

tarpusavyje organizuodami susitikimus per 

pokalbių programą Zoom: 

 „STEAM metodikos pristatymas“ 

(2020-10-14); 

 „Nuotolinio ugdymo iššūkiai ir geroji 

patirtis“ (2020-11-18). 

Edukaciniai projektai Vilniaus 

mieste, šalyje 

Aktyviai dalyvavome ne tik kitų įstaigų 

organizuojamuose projektuose, 

konferencijose, konkursuose, bet ir patys 

rengėme respublikinio lygio renginius: 

1. tarptautinė ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų dailės 

darbų paroda „Mano šalies nacionalinis 

paukštis“, atrinkti dalyvių darbai 

eksponuoti „Lietuvos jaunųjų 

gamtininkų centre“ (2020-03-25); 

2. respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

projektas „Nuotykiai su mitinėmis 
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būtybėmis naudojant STEAM“ (2020-

09-16 – 2021-05-31). 

Metodinių priemonių, informacijų 

duomenų bazės kaupimas 

Sukaupta įdomi ir naudinga skaitmeninė 

ugdomoji medžiaga vaikams. Grupės 

papildytos žaislais ir edukacinėmis 

priemonėmis.  

 1974,69 EUR 

 (žaislai ir 

edukacinės 

priemonės į grupes) 

Darbuotojų skatinimo ir vertinimo 

modelis  

Įstaigos darbuotojų komandą papildė 

psichologas, nauja visuomenės sveikatos 

specialistė, 2 mokytojos padėjėjos ir 1 

mokytojos padėjėja dirbanti su vaikais, 

turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių. 

Gerinant įstaigos darbuotojų profesines 

kompetencijas, buvo suorganizuota: 

1. seminaras pavaduotojui ūkio reikalams 

„Viešųjų pirkimų ataskaitų pildymas, 

pirkimų planų rengimas, verčių 

skaičiavimas“ (2020-01-19); 

2. psichologo Evaldo Karmazos paskaita 

visam kolektyvui „Darželio 

mikroklimato formavimas“ (2020-02-

13); 

 605,90 EUR 

(techninio personalo 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas) 
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3. akredituotas seminaras direktorei 

„Įmonės, įstaigos, organizacijos 

vadovų priešgaisrinės saugos 

mokymai“ (2020-03-25); 

4. akredituotas seminaras sekretorei „ES 

bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento įgyvendinimas praktikoje. 

Valstybinės duomenų apsaugos 

inspekcijos rekomendacijos“ (2020-

04-09) 

5. apmokymai dvejoms mokytojų 

padėjėjoms „Higienos įgūdžių 

mokymai“ ir „Pirmos pagalbos 

mokymai“ (2020 m. rugsėjis); 

6. kvalifikacijos tobulinimo seminaras 

mokytojos padėjėjai „Ikimokyklinių 

ugdymo įstaigos auklėtojų padėjėjų – 

socialinės ir didaktines kompetencijos“ 

(2020-10-30); 

7. nuotolinis seminaras psichologei „Kaip 

užtikrinti vaiko teise ugdymo įstaigoje. 
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Ką privalo žinoti įstaiga ir jos 

darbuotojai, efektyviam ir greitam 

problemų sprendimui“ (2020-11-17) 

8. nuotolinis seminaras dietistei „Vaikų 

maitinimas ugdymo įstaigoje-online 

paskaita (2020-11-18). 

Mentorių tinklo kūrimas, dirbant 

komandiniu principu 

2020 metais įstaigoje praktiką atliko 5 

studentai. Dirbantiems jauniems specialistams 

padeda daugiau patirties turintys pedagogai. 

  

Uždavinys 2 

Stiprinti aktyvios, 

kūrybiškos, 

pozityvios, 

bendradarbiaujančios 

įstaigos 

bendruomenės 

kultūrą 

 

Kurti įstaigos savitumą bei 

unikalumą pabrėžiančius akcentus 

Lauke atnaujinta darželio pavadinimo iškaba 

bei ant vartelių esančios informacinės lentelės. 

600 EUR 99,70 EUR 

(darželio lentelių 

atnaujinimas) 

Tėvų informavimo bei 

bendradarbiavimo su šeima 

sistemos tobulinimas 

Sklandžiai veikia bendruomenės informavimo 

sistema: 

 Nuoseklus informacijos kėlimas į įstaigos 

el. svetainę  www.vieversys.lt; 

 Grupėse pateikiama aiški, sisteminga 

informacija, pasitelkiant grupėse esančius 

stendus, įėjimų duris; 

 35,09 EUR 

(el. svetainės 

išlaikymas) 

445,01 EUR 

(telekomunikacijos 

paslaugos) 

 

http://www.vieversys.lt/
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 Pedagogai su tėvais palaiko ryšį 

pasitelkiant informacines komunikacines 

technologijas, socialinius tinklus; 

 Vyksta nuolatinis bendradarbiavimas su 

grupių tėvų komitetais perteikiant 

informaciją grupės tėvams (aktuali ir 

svarbi informacija siunčiama el. paštu).  

Tėvų savivaldos aktyvumas 

(susitikimai, posėdžiai, inicijuotos 

veiklos) 

Bendraujama ir bendradarbiaujama nuolat, 

atsižvelgiama į tėvelių nuomonę, aptariami 

jiems rūpimi klausimai. Įstaigos tarybos 

posėdžiai organizuojami keturis kartus į metus. 

Įstaigoje finansinės ataskaitos bendruomenei 

skelbiamos vieną kartą per metus. Gautus 2% 

už 2018 m. (2932,25 EUR) tėvai nusprendė 

skirti ir prisidėti prie vaikų grupių roletų 

įrengimo. 

  

Netradiciniai projektai,  

įgyvendintos novatoriškos  

ugdymo idėjos, įtraukta visa 

įstaigos bendruomenė 

 

Vaikų grupėse taikomos savitos su tėvais 

bendradarbiavimo idėjos, tėvų įtraukimo į 

veiklas formos. Tėvai kviečiami dalyvauti 

bendruomenės renginiuose: Vasario 16-osios 

minėjimas, „Užgavėnių šventė“, „Gurgu, 
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gurgu, į Kaziuko turgų“, projektų 

įgyvendinime („Mano vasaros atostogos 

Lietuvoje“ (2020 m. rugsėjis), „Nauji daiktų 

gyvenimai“ (2020 m. spalis).  

 

Tėvų švietimas bei pagalba šeimai: 

seminarai, konsultacijos.  

 

Nuosekliai ir atsakingai dirbo „Vaiko gerovės 

komisija“: laiku reaguojama į vaikus, kurie turi 

elgesio problemų, tinkamai suteikiama 

švietimo pagalba, vyko posėdžiai ir 

pasitarimai, kurių metu buvo analizuojami 

aktualūs vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi 

poreikių bei pagalbos vaikams ir jų tėvams 

teikimo kokybės klausimai. Įstaiga palaiko 

stiprius ryšius su Vilniaus psichologine 

pedagogine tarnyba (PPT), Vaiko raidos 

centru. PPT specialistai keletą kartų 

konsultavo įstaigos bendruomenę.  

  

Uždavinys 3 

Plėsti įstaigos  

bendravimą ir 

bendradarbiavimą su 

Plečiamas socialinių partnerių 

tinklas (sutartys, veiklos) 

Bendradarbiavimo sutartys pasirašytos su 

„Vilniaus lopšeliu-darželiu „Pasaka“, Vilniaus 

pradine Prano Mašioto mokykla, Vilniaus 

Emilijos Pliaterytės progimnazija, Vilniaus 
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socialiniais 

partneriais 

psichologine pedagogine tarnyba, Vilniaus 

kolegija.  

Įstaiga tampa aktyvi socialinių 

iniciatyvų rėmėja. 

 

Skatinant bendruomenę prisijungti prie taršos 

mažinimo sistemos, įstaigoje buvo 

organizuotas renginys „Europos judumo 

savaitė 2020“ (2020-09-14).  

Siekiant ugdyti vaikų draugiškumą, įstaigoje 

buvo organizuotas Tarptautinės Draugo dienos 

minėjimas, kurio metu veikė „Draugų paštas“ 

(2020-11-29). 

  

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Nuolat skatinamas pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas su vaikų tėvais, ieškoma būdų, kurie padėtų labiau įtraukti 

juos į ugdomąjį procesą – veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą. Organizuojami posėdžiai su įstaigos taryba, 

susirinkimai ir susitikimai su pedagogais, metodinėmis grupėmis, vaiko gerovės komisija, grupių tėvais, aptariami įstaigos 

veiklai svarbūs klausimai. Sklandžiai veikia bendruomenės informavimo sistema. Darbuotojams sudaromos sąlygos dalyvauti 

įvairiuose mokymuose, kursuose, seminaruose, tobulinamos bendrosios, dalykinės ir profesinės jų kompetencijos pagal 

kiekvieno individualius poreikius, dalinamasi gerąją darbo patirtimi per pokalbių programą Zoom. Įstaiga tampa aktyvi 

edukacinių projektų organizatorė Vilniaus mieste ir visoje šalyje. Nuolat palaikomas ryšys su socialiniais partneriais. 

TIKSLAS Kurti saugią, funkcionalią, sveiką vaikų ugdymo(-si) ir darbinę aplinką. 

UŽDAVINIAI PLANUOTAS PASIEKIMAS PASIEKTAS REZULTATAS PLANUOTI 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 

PANAUDOTI 

FINANSINIAI 

IŠTEKLIAI 
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Uždavinys 1 

Tobulinti įstaigos 

veiklos planavimo, 

darbo organizavimo, 

turto ir lėšų 

administravimo ir 

valdymo bei 

įsivertinimo sistemą 

Vidaus darbo tvarkos tobulinimas Skatinant apsaugoti visų įstaigos darbuotojų 

sveikatą, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė skaitė informacinį pranešimą visam 

kolektyvui „Kaip apsisaugoti nuo virusų“ 

(2020-02-11). 

Užtikrinant darbuotojų darbo drausmės ir  

etikos laikymąsi darbe, įvairių susirinkimų 

metu primenama apie įstaigoje nustatytas 

darbo tvarkos taisykles, pakartojamos 

pareigybių darbo funkcijos, visa svarbia 

informacija pasidalinama darbuotojų facebook  

grupėje. 

Parengti ir patvirtinti šie dokumentai: 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ 

nuotolinio ugdymo proceso 

organizavimo tvarkos aprašas (2020-

03-16); 

 Vilniaus lopšelio-darželio „Vieversys“ 

vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos 

aprašas (2020-10-28). 

5 100 EUR 4615,48 EUR 

(higienos ir plovimo 

priemonės, 

santechnika ir kitos 

prekės susijusios su 

ūkine veikla 

įstaigoje) 
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Asmens duomenų apsaugą įstaigoje vykdo 

asmens duomenų apsaugos darbuotojas. 

480,65 EUR 

Personalo darbo įsivertinimas, 

organizuojant individualius 

pokalbius su darbuotojais 

 

Vadovaujantis „Metinio veiklos vertinimo 

pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašu“, buvo 

vedami pokalbiai su techniniu personalu 

(išskyrus darbuotojus, kurių pareigybės lygis 

D). Įsivertinimo rezultatai panaudojami 

veiklos tobulinimui.  

2020 m. rugsėjo mėn. įstaigos bendruomenė 

surengto balsavimo metu išrinko dvi 

pedagoges, kurios,  jų nuomone, už savo 

atliekamos veiklos pasiekimus yra vertos 

vadintis metų mokytojomis. Viena iš 

pedagogių buvo nominuota Vilniaus metų 

mokytojos vardu už savo iniciatyvumą, 

profesinę veiklą, pasižyminčia išskirtine 

kokybe ir kūrybiškumu, bei aktyvų 

dalyvavimą įstaigos bendruomeninėje ir 

visuomeninėje veikloje. 
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Uždavinys 2 

Tobulinti saugią ir 

funkcionalią darbo 

aplinką 

Pozityvūs ir pagarbūs tarpusavio 

santykiai, palankaus mikroklimato 

formavimas 

2020 m. rudenį buvo atliktas įstaigos 

darbuotojų mikroklimato vertinimas, ir, 

anketinės apklausos rezultatai buvo aptarti su 

įstaigos psichologe per pokalbių platformą 

Zoom (2020-11-04). Gauti duomenys parodė, 

kad darbuotojams labai svarbi tarpusavio 

komunikacija: bendravimas su kolegomis – tai 

vienas iš svarbiausių darbuotojo geros 

savijautos darbe kriterijų, o žmogiškasis 

bendravimas su vadovais skatina darbuotojų 

motyvaciją. 

Rengiami darbuotojų neformalūs susitikimai, 

susirinkimai, skatinantys pozityviai bendrauti, 

kalbėtis apie iškilusias problemas ir kurti 

bendruomenišką kultūrą, individualūs 

pokalbiai. 

12 200 EUR  

Atlikti remonto ir tvarkymo darbai 

 

 Roletų įrengimas 10-čiai vaikų grupių 

  „Pelėdžiukų“ gr. rūbinėlės, metodinio 

ir direktorės kabinetų ir bendrojo 

naudojimo tualeto remontai; 

 2628,08 EUR 

4764,45 EUR 

 

 

373,03 EUR 
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 Elektros instaliacijos darbai skalbyklos 

patalpoje ir pavaduotojo ūkio 

reikalams kabinete. 

Bendradarbiauti su Vilniaus 

miesto savivaldybe, siekiant 

atnaujinti švietimo įstaigą: 

vandentiekio sistemos remontas, 

aplinkos 

2020 m. gautas finansavimas pirmo aukšto 4 

lopšelinių grupių prausyklos patalpų ir tualetų 

remontui. 

 

Projektinis 

finansavimas 

15 000 EUR 

15 000 EUR 

 

 

Darbo sąlygų kokybės 

užtikrinimas 

Elektrinių prietaisų įsigijimas:  

 šaldytuvas; 

 šaldiklis; 

 4 dulkių siurbliai. 

Elektrinio prietaiso dokumentų smulkintuvo 

remontas. 

Įstaiga apmoka kasmetinį privalomą 

darbuotojų sveikatos tikrinimą. 

Virtuvėje atliktas ortakių valymas. 

Pavasarį pasinaudota erkių kenkėjų naikinimo 

paslauga. 

Įsigyta: 

 3 prožektoriai lauko apšvietimui; 

  

289 EUR 

444 EUR 

896,52 EUR 

159,72 EUR 

 

234,48 EUR 

 

441,65 EUR 

350 EUR 

 

 

118,25 EUR 
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 5 batų valymo šepečiai; 

 4 bekontakčiai termometrai; 

 kanceliarinės, dezinfekcinės prekės; 

 ūkinės prekės, bendro naudojimo bei 

higienos prekės grupėms. 

63,94 EUR 

235,95 EUR 

504,22 EUR 

276,83 EUR 

Uždavinys 3 

Kurti saugią vaikui 

aplinką, atsižvelgiant 

ir atliepiant 

besikeičiančios 

visuomenės 

poreikius. 

Veikia efektyvi specialistų 

komanda 

Įgyvendinamos prevencinės programos, 

akcijos, skatinančios pagarbius santykius 

bendruomenėje: 

 socialinė pedagogė pravedė edukacinę 

akciją vaikams „Pagarbių santykių 

pica, kuria malonu dalintis“ (2020-03-

25); 

 socialinė pedagogė organizavo 

prevencinę veiklą vaikams „Mokausi 

būti mandagus. Vartoju mandagumo 

žodelius“ (2020 m. rugsėjis). 

Vadovaujamasi: „Lopšelis-darželis 

„Vieversys“ vaikų patyčių ir smurto  

prevencijos ir intervencijos programa“ ir  

„Vilniaus lopšelis-darželis „Vieversys“ krizių 

valdymo tvarka“.  

5 300 EUR  
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Diegiami palankios mitybos vaikui 

principai 

Patvirtintas meniu. Meniu adaptuojamas 

alergiškiems vaikams. Nuosekliai bei nuolat 

stebimi vaikų valgymo įgūdžiai, grupių 

pedagogai, specialistai rengia priemones, 

planuoja ir organizuoja vaikų sveikatai 

stiprinti skirtą veiklą, kuria sveiką gyvenseną 

ugdančią aplinką.  

Organizuotas bendras įstaigos projektas 

sveikos gyvensenos skatinimui -  

,,Sveikatingumo savaitė“ (2020 m. spalis), 

vedami visuomenės sveiktos priežiūros 

specialistės užsiėmimai vaikams – „Sveiko 

maisto lėkštė“ (2020-02-04), „Taisyklingas 

rankų plovimas“ (2020-02-11), „Taisyklinga 

laikysena“ (2020-02-18), „Dantų valymas“ 

(2020-03-03), „Vaistų vartojimo taisyklės“ 

(2020-11-03). 

Paruošti informaciniai – stendiniai pranešimai 

tėvams ,,Plokščiapėdystė“, ,,Vaisių ir daržovių 

spalvos“, „Vaikų mitybos skatinimas“. Vieną 
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kartą per mėnesį vaikai gaminasi 

priešpiečiams salotas.  

Kuriant estetišką aplinką, 

atnaujinti grupių baldus, indus. 

Nupirkti nauji vaikams skirti baldai: minkštas 

kampas, 4 vnt. sėdėjimui skirti pufai, trivietė 

lova  ir 1 darbo stalas pedagogams. 

Atnaujinti grupių indai. 

Grupėse nupirktos neperšlampamos paklodės. 

Pakeisti kilimai „Kodėlčiukų“ grupėje ir 

metodiniame kabinete esančiame „Vaikų 

edukaciniame kambaryje“. 

 958 EUR 

(baldai) 

4295,24 EUR 

(indai į grupes) 

300 EUR 

(paklodės) 

86,55 EUR 

(2 kilimai) 

Išvada apie 

pasiektą tikslą 

Darbe laikomasi bendrų įstaigos susitarimų, darbuotojų darbo drausmės ir etikos kodekso taisyklių, užtikrinama darbuotojų 

ir jų duomenų apsauga, organizuojami metiniai pokalbiai,  kurie padeda siekti tų pačių tikslų, tobulinti įstaigos planavimo 

procesus, gerėja darbuotojų darbo sąlygos. Pastebimos kiekvieno darbuotojo gerosios savybės, pagiriama už gerai atliekamą 

veiklą ir paskatinama. Už savo iniciatyvumą, profesinę veiklą, pasižyminčia išskirtine kokybe ir kūrybiškumu, bei aktyvų 

dalyvavimą įstaigos bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje, viena įstaigos pedagogė nominuota Vilniaus metų mokytojos 

vardu. Svarbu ir toliau skirti dėmesį darbuotojų pozityvaus bendravimo ir bendradarbiavimo puoselėjimui įstaigoje, 

mikroklimato gerinimui bendruomenėje.  

Darželyje sudaroma sveika aplinka vaiko ugdymui: skleidžiamos žinios apie sveiką gyvenseną, mitybą, pedagogai ir 

specialistai padeda formuoti vaikų taisyklingus asmeninius mitybos ir valgymo įgūdžius. 

Nuolat teikiamos paraiškos finansavimui gauti siekiant sutvarkyti įstaigos aplinką.  

 

 


