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Tikslas 

 

 

 Siekti kokybiško vaikų ugdymo tobulinant pedagogų kvalifikaciją 

Uţdaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uţdavinys 1 

Siekti veiksmingo visų 

pedagogų komandinio 

darbo, įgyvendinant 

įstaigos viziją 

Kiekvienas pedagogas aktyviai 

dalyvaus kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose.  

Realizuos savo sumanymus, 

domėsis šalies ir užsienio 

pedagoginėmis naujovėmis ir 

taikys įvairius ugdymo būdus ir 

metodus, įgyvendins projektus. 

Dalinsis patirtimi, taps aktyviu, 

tradicinių įstaigos renginių, 

šventinių vakaronių, konkursų, 

parodų dalyviu, savo 

pavyzdžiu skatins šeimas 

Pedagogai kėlė savo kvalifikaciją įvairiuose 

seminaruose, kursuose, renginiuose. 

Organizavo ir dalyvavo trumpalaikiuose ir 

ilgalaikiuose grupės, įstaigos, miesto ir 

tarptautiniuose projektuose. Dalinosi patirtimi 

su Vilniaus, Lietuvos ir Lenkijos pedagogais. 

Įstaigoje organizuotuose renginiuose ir 

vakaronėse aktyviai dalyvavo ugdytinių 

šeimos. 

Pedagogų komandos tyrinėja iškilusias 

problemas, daro išvadas, teikia rekomendacijas 

tėvams 

4000 

 

3400 

Uţdavinys 2 

Tobulinti kompiuterinio 

raštingumo žinias ir 

pritaikyti jas savo darbe 

 

Pedagogai dalyvaus 

kompiuterinio raštingumo 

kursuose, gebės dirbti 

kompiuteriu ir naudotis 

internetu. 

Kokybiškos kompiuterinės 

technikos įsigijimas ir jos 

priežiūra 

Darželyje įrengtas bevielis internetas. Daugelis 

grupių ir specialistų aprūpinti kompiuteriais, 

abiejuose korpusuose yra po spalvotą 

spausdintuvą. Įstaiga turi laminavimo ir įrišimo 

aparatus. Salėje ir metodiniame kabinete 

įrengtos multimedijos, „išmaniosios“ grindys 

 

 

 

 

4300 6700 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Pastoviai keliant darbuotojų kvalifikaciją gerėja bendravimo įgūdžiai ir ugdymo kokybė. Visiems darbuotojams sudarytos 

sąlygos tobulinti ir kelti kvalifikaciją – 4 auklėtojoms suteiktos vyresniojo auklėtojo kvalifikacinės kategorijos, 1 auklėtojai 

– auklėtojo metodininko, 1 meninio ugdymo pedagogui – mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. Siekiama visoje 

įstaigoje aktyviai taikyti IKT 



     

                                                                                  
 

 

Tikslas 

 

 

Saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą saugioje, judėjimą skatinančioje aplinkoje 

Uţdaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uţdavinys 1 

Papildyti aplinką 

judėjimą 

skatinančiomis 

priemonėmis 

Papildžius aplinką sportiniu 

inventoriumi, vaikai turės 

daugiau galimybės lavinti 

fizines kūno galias, kūno 

kultūros valandėlės taps 

įvairesnės.  

Kiekviena grupė aktyviai 

dalyvaus sporto šventėse, 

projektuose 

Įsigyta saugaus sporto inventoriaus veiklai 

grupėse, salėje ir lauke. Sporto priemonių 

modernizacija, naujų priemonių įsigijimas 

suteikė galimybę plėsti ir gerinti vaikų 

žaidybinę veiklą, saugoti ir stiprinti sveikatą. 

Pastoviai vykdomos sveikos gyvensenos 

programos, projektai. Glaudžiai 

bendradarbiaujant pedagogams ir tėvams vyko 

sporto šventės įstaigos kieme ir išvykose 

2000 

 

 

 

 

 

2000 

Uţdavinys 2 

Plėsti pedagogų žinias 

apie vaiko saugumą, 

sveikatos stiprinimą, 

sportinių renginių 

organizavimą 

Sportinių renginių 

organizavimą įstaigoje tobulins 

žinios įgytos kursuose ir 

seminaruose. 

Naujos literatūros įsigijimas, 

vaizdo įrašai paįvairins 

sportinę veiklą 

Seminaruose įgytos žinios, nauja literatūra  

patobulino ir paįvairino sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo procesą. Išvykos į Saugaus eismo 

mokyklą, policijos pareigūnų pravestos 

valandėlės įtvirtino vaikų budrumo ir saugumo 

suvokimą gatvėje ir namuose 

250 

 

 

 

250 

Uţdavinys 3 

Atlikti patalpų remonto 

darbus, atnaujinti ir 

keisti įstaigos įrengimus 

Saugi ir estetiška aplinka 

gerins įstaigos įvaizdį, 

užtikrins saugumą. 

Santechnikos ir elektros 

instaliacijos, skalbyklos 

įrengimų pakeitimas užtikrins 

saugą bei švarą. 

Maisto ruošimo įrengimų 

pakeitimas pagerins maisto 

gaminimo higienines sąlygas 

Atliktas kai kurių grupių, rūbinių  ir 

vandentiekio remontas, visose pavėsinėse 

sudėta guminė danga. Atnaujintas virtuvės 

inventorius pagerino vaikų maitinimo kokybę. 

Uždarius skalbyklą įrengtas metodinis 

kabinetas pedagogų ir tėvų susirinkimams, 

įvairiai vaikų veiklai 

15000 

 

28000 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Pagerintos ugdymo sąlygos vaikams ir darbuotojams. Vaikai saugiai ugdomi lauko aikštelėse, grupėse ir įstaigos erdvėse 

 



 

                     
 

 

Tikslas 

 

 

Padėti vaikui suprasti žmogaus ir gamtos ryšį, integruojant tautinės kultūros vertybes į ugdymo turinį 

Uţdaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uţdavinys 1 

Tobulinti įstaigos 

etninio ugdymo 

programą, atskleidžiant 

kiekvienos grupės 

savitumą 

Programa bus sudaryta pagal 

metų laikus, šventes ir apeigas. 

Išryškės gamtos  ritmai ir jų 

atspindžiai liaudies kultūroje. 

Kiekviena grupė atskleis etninį 

savitumą, kuris bus siejamas su 

vaiko gyvenimu. Pedagogai 

dalyvaus kursuose, 

seminaruose. 

Kiekvienas pedagogas realizavo savo 

sumanymus, įgyvendino trumpalaikius grupių 

ir ilgalaikius įstaigos projektus. Vaikai 

susipažino su tradicinėmis kalendorinėmis 

šventėmis, senovės darbo įrankiais bei liaudies 

muzikos instrumentais, Vilniaus miesto 

atsiradimo istorija, išgirdo, kaip atsirado 

gatvės, parkai, kokias šventes šventė 

miestelėnai, kas išliko iki mūsų dienų, o kas 

virto tik gražiomis legendomis.  Vyko visos 

bendruomenės adventinė programa „Baltas 

rytas“ su Vilniaus Švč. Mergelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo bažnyčios vikaras kun. 

Viktor Kudriašov 

500 

 

 

600 

Uţdavinys 2 

Pažinti ir perimti tautos 

kultūrą, papročius, 

tradicijas 

bendradarbiaujant su 

Etninės kultūros centru 

ir šeima 

Užmegzti ryšiai su Etninės 

kultūros centru, 

bendradarbiavimas su šeima 

paįvairins vaikų veiklą. 

Pedagogai dalinsis gerąja 

patirtimi, kartu su šeima 

dalyvaus šventėse, vakaronėse, 

konkursuose, rengs projektus. 

Organizuotos išvykos į Etninės kultūros centrą, 

įstaigoje lankėsi Liaudies instrumentų studija 

(„Per Vilniaus miestelį“), folkloro teatras 

„Tarškalai“. Ugdytiniai dalyvavo patriotinių 

lietuvių liaudies dainų renginyje “Giedu 

dainelę savo giesmelę”, XX tarptautiniame 

lietuviškos patriotinės dainos konkurse 

festivalyje „Dainuoju Lietuvai 2017“.   Su 

šeimomis grupėse vyko įvairios veiklos, salėje 

adventinės vakaronės, šeimų darbų parodos 

(muzikos instrumentai, kalėdinis žaisliukas) 

1500 1500 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Atnaujinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo  programą ugdymo turinys orientuotas į tradicinių vertybių puoselėjimą, tautinio 

tapatumo jausmo žadinimą. Siekta išlaikyti lietuviams būdingą dvasinį ryšį su gamta ir jos laiko ritmais. Sudarytos  kuo 

palankesnės sąlygos labiau pažinti savo gimtinę, kurti savo tautos kultūros vertybes 



 


