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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ 2022-2024 metų strateginio bei 2022 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai: ugdymo(si) kokybės tobulinimas, savitos lopšelio-

darželio kultūros, saugios ir palankios ugdymosi aplinkos kūrimas.  

Veiklos prioritetai. 

1. Saugus ir sveikas vaikas. 

2. Kūrybiško vaiko ugdymas. 

3. Savarankiškas, atsakingas vaikų lopšelis-darželis, ugdantis jaunuosius piliečius. 

Metinis veiklos tikslas – vykdyti kokybišką, į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnį, poreikius ir pažangą 

orientuotą ugdymą. Tikslui pasiekti buvo numatyti ir įgyvendinti šie uždaviniai:  

1. Užtikrinti įstaigos veiklos organizavimą, planavimą bei efektyvų dokumentų valdymą. 

2. Siekti, kad ugdymosi programų įgyvendinimas tenkintų individualius ugdytinių poreikius, užtikrintų 

jų kompetencijų plėtrą, atlieptų šiuolaikinius ugdymo(si) tikslus, visuomenės poreikius. 

3. Efektyviai panaudoti ir modernizuoti įstaigos aplinką, orientuotą į ugdymo organizavimo galimybių 

įvairiapusiškumą, tikslingumą, šiuolaikiškumą, inovacijas. 

Dirbdama direktore nustatu ilgalaikius ir trumpalaikius švietimo tikslus bei uždavinius, apibrėžiu 

prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti. Kuriu veiksmingą, darnią, atsakingu valdymu, tikslingu 

finansavimu ir racionaliu išteklių panaudojimu pagrįstą švietimo įstaigą. Įgyvendinome ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo programas, kurios pagrįstos šiuolaikiniu požiūriu į visuminį vaiko ugdymą. 

Vadybiai veiklos prioritetai: lopšelio-darželio veiklos planavimo procesai paremti duomenimis grįsta 

vadyba (įsivertinimo rodikliai, visi planai dera tarpusavyje, kurie padeda realizuoti strateginį planą). 

Sąlygų ankstyvajam ugdymui tobulinimas ir lauko erdvių įkūrimas. Siekti, kad ugdymo programų 

įgyvendinimas tenkintų ir individualius ugdytinių poreikius, užtikrintų jų kompetencijų plėtrą, atlieptų 

šiuolaikinio ugdymo tikslus. Užtikrinome švietimo pagalbos kompleksiškumą specialiųjų ugdymosi 

poreikių ugdytiniams.  

Vaikų lopšelyje-darželyje "Želmenėliai" organizuotos 7 atviros veiklos, 15 edukacinių išvykų, 10 

kūrybinių darbų parodų, 8 tradiciniai renginiai. Įgyvendinome 6 neformaliojo švietimo programas. 

Palaipsniškai įgyvendinome įtraukųjį ugdymą, t.y. kokybišką ugdymą kiekvienam vaikui, kuris apima 

ugdymo turinį, mokytojų rengimą, pagalbos mokiniui, mokytojui, darželio vertinimui, ugdymo 

organizavimo sritis. 

2022-2024 m. strateginiame plane numatytos 4 priemonės. Visos jos įgyvendintos 100%. 

Vaikų lopšelis-darželis "Želmenėliai" įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą vykdo vadovaujantis 

ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika.  

2021-2022 m. m. giluminiam įsivertinimui pasirinkome I veiklos sritį – ETOSAS. Pagrindinis tikslas 

– nustatyti tobulintinas sritis, gerinti įstaigos veiklą, priimti bendrus sprendimus dėl būtinų veiksmų, 

siekiant bendrai sutartos vaikų ugdymosi kokybės. Atlikus anketinę apklausą ir dokumentų analizę 

buvo nustatyti: 

Silpnieji veiklos aspektai – 1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais; 

Tobulintinos veiklos aspektai – 1.3.2. Bendravimas ir bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. 

Rekomendacijos planavimui: 



Organizuoti įvairesnius renginius ir aktyviau viešinti įstaigos veiklą. 2021-2022 m. m. dalyvavome 

pilietinėse akcijose: 

 Tolerancijos miestas; 

 “Atmintis gyva, nes liudija”; 

 Akcija sąmoningumo didinimo “Mėnuo be patyčių”. 

Nuolat vyko atvejų konsultacijas su pedagogais, pagalbos specialistais sprendžiant ugdytinių 

problemas. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis su Marijampolės kolegija,  siekiant skatinti partnerystę 

tarp kolegijos ir lopšelio-darželio bendruomenės.  Bendradarbiaujame vykdant ir tobulinant Vaikystės 

pedagogikos studijų programą, sudarome sąlygas studentams profesinės veiklos praktiką atlikti vaikų 

lopšelyje-darželyje “Želmenėliai”. 

Apie vaikų lopšelio-darželio veiklą, įstaigos strategiją, programų, projektų sudarymą ir vykdymą, 

teikiamas paslaugas, apie organizuotą ir papildomą vaikų veiklą informuojame tėvus grupių 

susirinkimuose (kontaktiniu ir nrkontaktiniu būdu), lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose bei interneto 

svetainėje www.zelmeneliaild.lt. 

 

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. Atnaujinti 

priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

Atnaujintas 

priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios 

programos ugdymo 

turinys. 

Ugdymo turinys 

išskiriamas į penkias 

mokymosi turinio 

sritis: 

• Kalbinis ugdymas; 

• Socialinis ugdymas; 

• STEAM ugdymas; 

• Sveikatos ir fizinis 

ugdymas; 

• Meninis ugdymas. 

Priešmokyklinio 

ugdymo programa 

nėra struktūruojama 

atskirais dalykais – 

žinios įgyjamos 

integraliai ugdant 

septynias 

kompetencijas visose 

veiklose, kuriose 

vaikas dalyvauja. 
 Sudaryta darbo grupė 

peržiūrėti ir atnaujinti 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) programą. 

Parengtas 

Marijampolės vaikų 

lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ 2022-

2023 m.m. 

priešmokyklinio 

ugdymo tvarkos 

aprašas (2022 m. 

rugsėjo 1 d. įsakymo 

Nr. V-144 (1.5)) 

Užtikriname visų 

kompetencijų ugdymo 

skirtingose turinio 

srityse pusiausvyrą ir 

dermę. Įgyvendinta 

100%. 

 Visi PUG mokytojai 

dalyvauja 

seminaruose, 

mokymuose. 

Visi priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai 

dalyvavo mokymuose, 

seminaruose. 40 ak. 

val. mokymai „Kaip 

kūrybiškai įgyvendinti 

atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo programą 

Atnaujintoje 

bendrojoje programoje 

vyrauja nuostata 

priešmokyklinio 

ugdymo praktiką ir 

ugdymo procesą 

orientuoti į patyriminį 

ugdymą, vaiko patirtį, 

ugdymąsi per 



(2022 m. gegužės 18 d. 

– spalio 12 d.). 

Dalyvavo 

seminaruose: 

„Priešmokyklinuko 

individualios pažangos 

stebėjimas ir 

vertinimas: ką 

galėtume daryti 

geriau“ (2022-09-28); 

„Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

Bendrųjų 

kompetencijų ugdymas 

per IT“ (2022-11-04); 

"Kaip kūrybiškai ir 

kokybiškai įgyvendinti 

atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo programą“ 

(2022-05-20) ir kt. 

pažinimą, per žaidimą, 

tyrinėjimą. Bendroji 

priešmokyklinio 

ugdymo programa 

atnaujinama 

įgyvendinant projektą 

„Skaitmeninio ugdymo 

turinio kūrimas ir 

diegimas“. 

Įgyvendinta 100%. 

 Tėvai supažindinti su 

programa bei ugdymo 

naujovėmis. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

supažindino tėvus su 

atnaujinta 

priešmokyklinio 

ugdymo turiniu ir 

vaikų pasiekimų 

vertinimu. 

Pravesti tėvų 

susirinkimai 11, 12, 

13L grupėse, siekiant 

išsiaiškinti 

priešmokyklinio 

ugdymo paskirtį, 

tikslus, pasiekimų 

sritis ir numatytus 

pasiekimus. 

Įgyvendinta 100%. 

1.2. Didinti 

bendruomenės 

lyderystės gebėjimus 

ir stiprinti socialinių 

kompetencijų 

ugdymą. 

Pedagogų metinės 

veiklos vertinimas – 

tai personalo valdymo 

ir žmogiškųjų išteklių 

priemonė, į kurią 

integruotas pedagogų 

kvalifikacijos ir 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Organizuotas 

pedagoginių 

darbuotojų 

įsivertinimas 2022 m. 

gegužės 27 d. 

Parengtas pedagoginių 

darbuotojų metinės 

veiklos vertinimo 

tvarkos aprašas, 

patvirtintas 2022 m. 

gegužės 10 d, 

direktoriaus įsakymu 

Nr. V-60 (1.5.E). 

Pedagogų veiklos 

planai derinami su 

įstaigos metiniu ir 

strateginiu veiklos 

planais, numatomos 

prioritetinės veiklos, 

taip pat derinamas 

kasdieninis stebėjimas 

ir grįžtamasis ryšys. 

Įgyvendinta 100%. 

 Pagalba vaikams 

skatinti priimti 

tinkamus socialinius, 

emocinius sprendimus 

kasdieninėje veikloje. 

Tęsiamos socialinio, 

emocinio  ugdymo 

programos: 

Ikimokyklinio 

amžiaus vaikams - 

„Kimochis“; 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikams – 

„Zipio draugai“  

2021-2022 m.m. 

įgyvendintos 

socialinio, emocinio 

ugdymo programos 

5, 8 ikimokyklinėse 

grupėse ir 11, 13L 

priešmokyklinėje 

ugdymo grupėje. 
Įgyvendinta 100%. 



 Vaikų lopšelyje-

darželyje 

„Želmenėliai“ 

įgyvendinti 3 

projektai. 

2021-2022 m.m. 
• Įgyvendinome 

prevencinį projektą 

„Šypsausi ir augu“ 

(tęstinis) (gautas 

finansavimas 766 Eur); 

• Įgyvendinime 

visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios 

programos sveikatos 

projektą „Kai judėsiu 

– sveikas augsiu“ 

(gautas finansavimas 

800 Eur); 

• Įgyvendinome 

Marijampolės 

savivaldybės 

aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios 

programos projektą, 

finansuojamą iš 

savivaldybės 

biudžeto lėšų 

„Gamta - mūsų 

namai“ (gautas 

finansavimas 500 

Eur). 

Visi projektai 

įgyvendinti 100%, 

pritrauktos lėšos į 

ugdymo įstaigą, 

1.3. Įvertinti vaikų 

lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ 

neformaliojo vaikų 

švietimo vykdymo 

programas. 

Atliktas 

neformaliojo vaikų 

švietimo ugdymo 

programų 

įgyvendinimo 

įsivertinimas. 

2022 m. gegužės 16 – 

20 d. atlikta 

Marijampolės vaikų 

lopšelio-darželio 

„Želmenėliai“ anketinė 

apklausa dėl būrelių 

veiklos. Apklausos 

dalyviai – 

ikimokyklinių grupių 

ugdytinių tėvai. 

Tėvų lūkesčiai apie 

kitus neformaliojo 

ugdymo būrelius 

darželyje (užsiėmimų 

daugiau susijusių su 

fizine veikla, teatrinių 

užsiėmimų. 

Edukacinių užsiėmimų 

ir sporto būrelių). 

2022 m. rugsėjo 1 d. 

įstaigoje veikė šie 

būreliai: 

Anglų k. būrelis (tik 

priešmokyklinių 

grupių vaikams) – 22 

vaikai, t. y. 12,7%; IT 

būrelis (Lispa) – 25 

vaikai, t. y. 14,5%; 

Robotikos būrelis - 30 

vaikai, t. y. 17,3%; 

Šokio būrelis (nuo 3 

metų) - 64 vaikai, t. y. 

37,0%; „Lego“ būrelis 

(nuo 4 m.) - 32 vaikai, 

t. y. 18,5%; 

Ankstyvojo ugdymo 

mokyklėlė „Žiniukai“ 

- 49 vaikai, t. y. 

55,1%. 

Atsižvelgus į tėvų 

poreikius vaikų 

lopšelyje-darželyje 

„Želmenėliai“ 

įrengėme patalpas 



sporto ir edukacinėms 

veikloms vykdyti. 

Įgyvendinta 100%. 
1.4. Didinti DVS 

„Kontora“ naudojimą 

įstaigos veikloje. 

Įstaigoje rengiamų, 

siunčiamų ir vidaus 

dokumentų dalis 

parengta DVS 

„Kontora“ 

priemonėmis. 

Dokumentų 

registravimas DVS - 

100%. 

Dokumentų siuntimas 

DVS – 85%. 

Vidaus dokumentai 

rengiami DVS - 84%. 

Įgyvendinta 100%. 

Įstaigoje esančios 

tvarkos, taip pat 

parengtos DVS, o 

darbuotojai sėkmingai 

su jomis susipažįsta 

DVS „Kontora“ 

priemonėmis (100% 

darbuotojų). 
1.5. Užtikrinti 

reikalavimus 

atitinkančią interneto 

svetainę. 

Atnaujinta internetinė 

svetainė atitinka 

bendrųjų reikalavimų 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms 

aprašą. 

Interneto svetainė 

atitinka pagal įstaigos 

veiklos pobūdį. 

Interneto svetainės 

trūkumai yra pašalinti. 

Įstaigos internetinė 

svetainė iki 2022-09-

01 buvo atnaujinta 

pagal bendruosius 

reikalavimus valstybės 

ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms 

reikalavimus, įkelti 

trūkstami dokumentai, 

atnaujintas skyrius 

“struktūra ir 

kontaktai”. Yra 

galimybė internetinį 

puslapį konvertuoti į 

užsienio kalbą. 

Įgyvendinta 90%. 

 Nuolat sudaromos 

sąlygos visuomenei 

gauti visą viešą 

informaciją apie 

įstaigos teikiamas 

paslaugas, užtikrinant 

veiksmingumą, 

pateikiamos 

informacijos 

aktualumą, 

patikimumą, paieškos 

galimybes ir reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą. 

Interneto svetainėje 

pateikta vieša ir 

prieinama informacija 

visuomenei. 

Įgyvendinta 100%. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

 

 

 

 



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. Pakeisti šalto ir karšto vandentiekio 

magistraliniai tinklai. 
Pilnai atliktas šalto ir karšto vandens vamzdynų 

atnaujinimas. Panaikinta dažna vamzdynų 

avarinių gedimų tikimybė. 
3.2. Pakeistas naujas šilumos mazgas. Efektyviai naudoti energatinius išteklius. 

Kuriame šiuolaikišką ugdymo įstaigą, kurioje 

šilta, garantuojamas komfortas vaikui, gera įtaka 

ugdymui, užtikrinamas saugumas. 
3.3. Įrengta salė sportuoti ir edukacinėms veikloms 

vykdyti. 
Įvertinti vaikų ir tėvų poreikiai teikti įvairesnes 

neformaliojo švietimo programas (sporto, teatro 

ie kt.). Tenkinami ugdytinių saviraiškos 

poreikiai. 
3.4. Atliktas remontas 10-oje ikimokyklinio 

ugdymo grupėje. 
Pagal vaikų amžių ir higienos normas įrengtos 

šiuolaikiškos grupės patalpos. Grupė aprūpinta 

naujais baldais. 

 

 

Direktorė                                                                                                       Rita Maksimavičienė 
               


