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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) 

             Vilniaus rajono Bezdonių vaikų darželio strateginis  2016 -2020 m. planas bei 2017-2018 m. 

m. veiklos planą rengiamas vadovaujantis  Valstybės švietimo strategijos  2013- 2022 m. nuostatomis 

ir Vilniaus rajono 2016-2023 metų strateginiu planu. Darželio veiklos tikslas –efektyviai  organizuoti 

įstaigos veiklą, telkti bendruomenę spręsti aktualias ugdymo problemas, numatyti darželio plėtros 

perspektyvas ir prioritetus, garantuojančius sėkmingą vaikų ugdymąsi pagal priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo programas. 

 

1.Prioritetas. 

 

           Darželyje pedagogai kryptingai tobulina savo kvalifikaciją, stiprina lyderystę ir vadybą,  plėtoja 

prevencines programas, skirtas socialinėms emocinėms kompetencijoms ugdyti. Padidinta pagalba 

specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, geriname gimtųjų ir valstybinės kalbų ugdymo 

kokybę, stipriname bendruomeniškumą darželyje, pilietinių ir dvasinių vertybių ugdymą. 

 

Rezultatai. 

 

           Visiems darželio pedagogams sudarytos galimybės tobulinti savo kvalifikaciją įvairiuose 

renginiuose bei kursuose. 

Darželyje veikiančiose metodinėse grupėse aptariamos, vedamos ugdymo užsiėmimų metodikos ir 

ugdymo metodai, bendraujant ir bendradarbiaujant su kolegomis išanalizuojami ugdytinių skatinimo 

būdai bei jų taikinimas, parengta nauja pasiekimų vertinimo kriterijų sistema ir su ja supažindinti 

ugdytinių tėvai. 

            Pedagogai motyvuojami dalyvauti darželyje, Vilniaus rajone, šalies ir bendradarbiavo 

partnerių organizuojamuose projektuose. Darželis dalyvavo 10 projektuose. 

 Per posėdžius, pasitarimus, individualių pokalbių metu ieškota būdų,  kaip kurti palankią  edukacinės 

kultūros aplinką, kaip užtikrinti ugdytinių saugumą, kaip patenkinti individualius ugdytinių bei jų tėvų 

ugdymosi poreikius. 

 

2. Prioritetas    

 

         Vaikų darželyje formuojame sveikos gyvensenos nuostatus: sveikos mitybos įpročius, higienos 

įgūdžius, aktyvaus judėjimo poreikius. 

 

Rezultatai. 

 

          Darželio aplinka išradingai pritaikyta ugdymo procesui bei vaikų amžiui ( ugdymo patalpos, 

žaidimo aikštelė, darželio kiemas). Žaidimo aikštelėje įrengti nauji, saugūs žaidimo įrenginiai. 

Užtikrintas vaikų fizinis, psichinis ir emocinis saugumas. Organizavome Sveikatos ugdymo 

bendrosios programos įgyvendinimo darželyje renginius, parengiame ir suderiname su Vilniaus 

valstybine  maisto ir veterinarijos tarnyba, darželio 15 dienų perspektyvinis valgiaraštį“   

Tęsiamas  ilgalaikis integruotas projektas „Sveika mityba“ bei dalyvavimas ES programose   „ Pienas 

vaikams“, „Daržovių ir vaisių vartojimas“. 



 

 

 

 

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. Organizuoti ugdymo 

veiklas,   

stiprinančias tautines 

ir dvasines vaikų 

vertybes. 

 

Ugdomos vaikų 

dvasines 

vertybes bei 

tautiškumas. 

Organizuotos ugdymo 

veiklos, 

stiprinančios tautines ir 

dvasines vaikų vertybes. 

 

2018 m. darželyje buvo 

organizuoti renginiai 

bendruomenei, tai padėjo 

formuoti įstaigos 

tradicijas. Ugdytiniai 

turėjo galimybę perimti 

savo tautos kultūrą, 

papročius ir tradicijas. 

 

2018 m. sausio 12 d. 

dalyvavome akcijoje 

„Atmintis gyva, nes 

liudija“ 

Gauta „Padėkos raštas“ 

 

Vasario 19 d. buvo 

pravesta akcija „Vasario 

16-ąją švęsk linksmai ir 

išradingai“,  Prezidentės 

padėka. 

 

2018 m. kovo mėn. 

dalyvauta  Vilniaus r. 

švietimo įstaigų vaikų 

meninio skaitymo 

konkurse           

„Spalvingas  eilėraščių 

pasaulis“. 

 

Balandžio mėnesį 

dalyvavome 

organizuotame Vilniaus r. 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigoms projekte „Aš 

pažįstu savo kraštą“. 

Padėkos raštas. 

 

Gegužės 2 d. vyko 

edukacinis renginys lenkų 

kalba „Jestem małym 

Polakiem“. Lenkų kalbos 

ugdomi vaikai daug naujo 

sužinojo apie Lenkiją. 



Gegužės 5 d. darželio 

bendruomenė  dalyvavo 

renginyje „ Dzień Polonoji 

i Polaków za Granicą“ . 

 

 

Dalyvavome  

organizuotame Vilniaus r. 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projekte „ Tėvų 

į(si)traukimas į vaikų  

ugdymo procesą, kaip 

pagrindinė informavimo 

priemonė“. 

 

Gruodžio m. dalyvavome 

Vilniaus r. ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų meninėje 

akcijoje 

„Nupinkim draugystės 

vainiką“ 

Skirtas Lietuvos ir 

Lenkijos Respublikoms 

100- mečiui. 

 

Balandžio- spalio 

mėnesiais dalyvavome 

ilgalaikiame projekte 

„Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė“. 

 

Organizuota  darželio 

pedagogams, ugdytiniams 

ir jų tėvams Vilniaus 

rajono pedagogikos ir 

psichologijos tarnybos 

centro mokymai.     

1.2. 

 Parengti vaikų 

sveikatos stiprinimo 

programą įtraukti tėvus 

(globėjus) į jos 

įgyvendinimą. 

Aktyvus vaikų ir 

tėvų 

(globėjų) 

dalyvavimas 

darželio 

organizuojamuose 

sveikatos 

stiprinimo 

priemonėse. 

Parengta sveikatos 

stiprinimo 

programa, įgyvendintos 3 

priemonės sveikos 

gyvensenos stiprinimui. 

Renginiuose dalyvavo 

bent 30 proc. tėvų 

(globėjų). 

 

2018 m. darželyje 

organizuotos ir 

įgyvendintos 3 priemonės 

sveikos gyvensenos 

stiprinimui. 

 

Parengta ir suderinta su 

Vilniaus valstybine maisto 

ir veterinarijos tarnyba , 

darželio 15 dienų 

perspektyvinis valgiaraštis. 

 

Dalyvavome dantų 

ėduonies prevencijos  

projekte „Graži šypsena“,  

kurį organizavo Vilniaus 

miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos 



centras. Gauta padėka už 

dalyvavimą. 

 

Vaikų gynimo dienai 

darželyje buvo 

organizuotas  sporto 

renginys, kuriame 

dalyvavo vaikai, 

pedagogai, darželio 

darbuotojai bei tėvai, 

globėjai. 

 

Gegužės mėn. darželio 

vaikai, pedagogai 

dalyvavo sporto šventėje,  

kuri buvo skirta popiežiui 

Jono Paului II paminėti, 

organizavo Vilniaus r. 

Bezdonių J. Slovackio 

gimnazija. Gautas padėkos 

raštas.   

1.3. Įgyvendinti LR 

Darbo kodekso 

nuostatas. 

Parengti tvarkos, 

personalo veiklą 

ir darbuotojų darbo 

santykius 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

 

Atnaujintos švietimo 

įstaigos darbo tvarkos 

taisyklės, parengti ir 

patvirtinti pareigybių 

sąrašai,  

darbuotojų pareigybių 

aprašymai, darbuotojų 

veiklos vertinimo aprašas 

atitinka teises aktų 

nustatytus reikalavimus. 

 

Atnaujintos ir patvirtintos 

darželio darbo vidaus 

taisyklės.  

 

Parengti ir patvirtinti 

darželio darbuotojų 

pareigybių aprašymai. 

 

 Parengtas ir  patvirtintas  

darbuotojų veiklos 

vertinimo aprašas ir 

darbuotojų darbo 

užmokesčio mokėjimo 

tvarka. 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

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.  

Renovuotas darželio išorinis darželio pastatas. Atnaujintos 

darželio aikštelės pavėsinės ir žaidimo  įrenginiai  

2018 metai vyko darželyje pastato pamatų, 

stogo sienų  renovacija. Darželio pavėsinės 

suremontuotos ir įsigyti nauji, saugūs 

žaidimo įrenginiai. 

3.2. 

Sudarytos geros sąlygos ugdymo procese  taikyti IT ir 

IKT priemones. 

Grupės aprūpintos kompiuterinėmis 

įrangomis (kompiuteriai, spausdintuvai, 

projektoriai, ekranai).   

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 

 

 



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 X 

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.Bendruomės ir asmenines lyderystės plėtojimas. 

6.2.Patobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas 

 

Direktorė                                           __________                       Lucija Auziak                 2019-02-15 
 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  2018 m. darželio veikla vyko vadovaujantis  darželio 

strateginiu ir metiniu planu, prioritetais ir užduotimis. Darželyje sudarytas geras mikroklimatas 

vaikams ugdytis ir sveikai, saugiai  augti, darbuotojams dirbti ir tobulėti.  

 

Darželio tarybos pirmininkė            __________                         Danguolė Voinič          2019-02-15 

 

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. 

Tęsti ir tobulinti ugdymo veiklas, 

 stiprinančias tautines 

ir dvasines vaikų vertybes. 

Ugdomos vaikų dvasinės 

vertybes bei tautiškumas. 

Organizuotos ugdymo veiklos, 

stiprinančios tautines ir dvasines 

vaikų vertybes. 

 

9.2. 

Kurti saugias, estiškai patrauklias, 

ugdymui darželio patalpas ir 

teritoriją.  

Sukurta saugi ir estetiška 

darželio aplinka 

Atlikti darželio patalpų kasmetinį  

remontą. Darželio teritoriją 

aptverti nauja saugia tvora. 



9.3. 

Naujų bendradarbiavimo formų 

panaudojimas, siekiant gerų 

santykių tarp pedagogų, ugdytinių 

bei jų tėvų, globėjų 

Pedagogai glaudžiai 

bendradarbiauja su vaikų 

tėvais, visuomene ir 

kitomis ugdymo 

institucijomis 

Organizuoti bendrus renginius, 

dalyvauti  kitų institucijų 

organizuotuose projektuose. 

Išaugs tėvų pagarba pedagogams. 

 

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 faktoriai-nedarbingumas, kompetencijų stoka. 

10.2.Nepakankamas finansavimas. 

10.3.Nenumatytos aplinkybės. 

_____________________                 __________           _________________         __________ 

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

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

Susipažinau. Direktorė                        ________                       Lucija Auziak                   2019-02-18                

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

 


