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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

     Įgyvendinant lopšelio-darželio „Klausutis“ 2022-2024 metų strateginį planą, 2022 m. 

veiklos plane buvo siekiami šie  tikslai: 

  gerinti ugdymo(si) kokybę užtikrinant kokybišką ir individualizuotą ugdymo procesą 

aktyviai įtraukiant šeimas, siekiant ugdymo sėkmės kiekvienam vaikui. 

 stiprinti vaikų socialinio ir emocinio intelekto ugdymą, ypatingą dėmesį skiriant 

specialiųjų ugdymo poreikių vaikams. 

 atnaujinti ir modernizuoti darželio vidines ir išorines aplinkas, siekiant gerinti vaikų 

ugdymo(si) sąlygas. 

    Įgyvendinant strateginį tikslą- gerinti ugdymo(si) kokybę užtikrinant kokybišką ir 

individualizuotą ugdymo procesą aktyviai įtraukiant šeimas, siekiant ugdymo sėkmės 

kiekvienam vaikui, -  įstaigos 2022 metų veiklos plane numatytus šios srities darbus, pasiekti  

pagrindiniai rezultatai: 

 Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa kaip galimybė siekti ugdymo kokybės; 

 Siekiant ugdymo kokybės orientuotos į individualią vaiko pažangą, pasiekimų fiksavimo 

sistemos tobulinimą bei įsivertinimo duomenų panaudojimą, atnaujintas vaiko 

individualios pažangos ir pasiekimų stebėsenos aprašas; 

 Organizuoti bendruomenės projektai -  „Šeimadienis" bei bendruomenės iniciatyva- 

„Padovanok darželiui knygą“; 

 Organizuotos lauko pedagogikos veiklos – rudenėlio šventė, STEAM kūrybinis projektas 

„Žibintų šventė“; 

 Ugdomosios veiklos iniciavimas „Tėvų dienos darželyje“ - bendruomenės idėjų 

projektas ,,Klausutiada", siekiant vaikų sveikatos stiprinimo; 

 Projektas su Kauno visuomenės sveikatos biuru - 2022 m. lapkričio mėn. vyko tęstinis 

KVSB ir vaikų sporto centro ,,Strakaliukas“ fizinio aktyvumo projektas. 

 Įstaigos įvaizdžio stiprinimas sistemingai viešinant informaciją apie darželio vykdomas 

ugdomąsias veiklas, ugdymo paslaugas bei kokybę įstaigos interneto svetainėje, soc. 

tinkle.  

 Darželyje sėkmingai įgyvendinti daugiau nei 14 eTwinning projektų, gauti 7 kokybės 

ženkleliai, gautas Švietimo mainų paramos fondo pažymėjimas už „Geriausias Lietuvos 

eTwinning projektas 2022“.       



 Dalyvavimas tarptautiniame projekte ,,Darni aplinka - įtraukiojo ugdymo/si įgalinimas“. 

 Dalyvaujame tęstiniame socialiniame iniciatyvos projekte ,,Sveikatiada". 

 Mokytojams sudarytos sąlygos gilinti savo profesines žinias ištisus metus ,,Ugdymo 

meistrų“ besimokančių darželių tinklo programoje, www.pedagogas.lt platformoje. 

Įgyvendinant strateginį tikslą- stiprinti vaikų socialinio ir emocinio intelekto ugdymą, ypatingą 

dėmesį skiriant specialiųjų ugdymo poreikių vaikams,-  atsižvelgiant į 2022 m. plane numatytas  

kryptis bei  metų prioritetinei veiklai „Įtraukiojo ugdymo užtikrinimas įvairių poreikių vaikams 

, tobulinimas“ įgyvendinti, pasiekti pagrindiniai rezultatai: 

 Įgyvendinant socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas „Kimochi“, „Zipio 

draugai“ programas  100 proc. pedagogų  tobulino kompetencijas; 

 Išklausyti mokymai „Zipio draugai“ SUP turintiems vaikams“; 

 Įsigytos priemonės socialinių emocinių įgūdžių „Kimochi“ programai įgyvendinti už 

562,84 Eur. ;  

 Visi pedagogai tobulino kompetencijas, skiriant  ypatingą dėmesį specialiųjų ugdymo 

poreikių turintiems vaikams: išklausyti  seminarai  ,,Didelių ir labai didelių specialiųjų 

poreikių turinčių vaikų ugdymas“, „Nedrąsūs, nerimastingi, jautrūs vaikai: kaip juos 

suprasti ir jiems padėti“,  „Specialiųjų poreikių vaikų raštingumo gerinimas įtraukiojo 

ugdymo kontekste“, dalyvavo mokymuose „Socialaus elgesio ugdymas darželyje“, 

„SUP turinčio vaiko ugdymas: programų individualizavimas ir pritaikymas darželyje“, 

„Nu(si)raminimo būdai SUP (ir ne tik) vaikams“, „SUP vaikų pojūčių aktyvinimas 

savadarbėmis priemonėmis“, dalyvavo konferencijoje „Įtraukusis ugdymas – 

problemos ar/ir galimybės?“ bei metodiniame renginyje „Švietimo pagalbos specialistų 

kompetencijų plėtojimas, vertinant ikimokyklinio amžiaus vaikus, turinčius specialiųjų 

ugdymosi poreikių“. 

 8 pedagogai -  (50 proc.) dalyvavo projektinėse veiklose apie įtraukųjį ugdymą:  

Tarptautinio eTwinning projekto „Darni aplinka – įtraukiojo ugdymo įgalinimas“ 

STEAM veikla „Žibintų šventė“, socialinio-emocinio ugdymo veikla „Gera turėti daug 

draugų“; respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinės 

sveikatos gerinimo projektas ,,Kelionė į emocijų šalį“,  praktinė konferencija 

„Įtraukusis sportas vaikams: iššūkiai ir galimybės“,  integruotos patyriminės veiklos 

„Gerbkime vieni kitus“ ir kt. 

 20 proc. pedagogų kūrė naujosiomis technologijomis grįstas ugdymo priemones ir 

ugdymo(si) aplinką vaikams taip kuriant atvirą ugdymo aplinką visiems ugdytiniams: 

tarptautinis eTwinning projektas „Coding Everywhere“ , „Lietuvai – 104 maži 

žingsneliai (104 small steps for Lithuania)“, bendro produkto e-Book kūrimas ir 

pristatymas, respublikinis projektas „Sėkmingo ir kokybiško ugdymo organizavimas 

per veiklas“ ir kt. 

 Savanorių tėvų ugdomosios veiklos pravedimas grupių vaikams – respublikinio 

projekto „Valgau sveikai – gyvenu linksmai“ metu ikimokyklinio ugdymo „Boružėlės“ 

grupėje tėtis (virtuvės šefas) pristatė ir pravedė ugdomąją veiklą apie sveiką gyvenseną 

ir mitybą. 



Įgyvendinant strateginį tikslą- atnaujinti ir modernizuoti darželio vidines ir išorines 

aplinkas, siekiant gerinti vaikų ugdymo(si) sąlygas- įstaigos 2022 metų veiklos plane 

numatytus šios srities darbus, pasiekti  pagrindiniai rezultatai: 

 Atlikti stogo remonto darbai: likusi dalis nuo 2020 m. kakliukas 116 kv. ir pirmo 

aukšto korpusas 493 kv. - 47 991,44 Eur. 

 Atnaujinta „Bitučių“ gr. miegamasis, rūbinė, koridorius.  Patalpų remonto suma 

29632,02 Eur. 

 Atliktas švietimo pagalbos specialistų kabinto remontas (įstaigos lėšomis) – 3994,74 

Eur 

 Įsigyta naujų  lauko įrenginių: kliūčių ruožas muzikinis su “Bezdžionių” tiltu ir žaidimų 

sienele “X prieš O” – 2783,00 Eur., lauko kliūčių ruožas vaikams, skirtas lavinti vaikų 

bendrai fizinei būklei, viso kūno raumenims, reakcijai, kordinacijai, skatina priimti 

sprendimus pačiam, ieškoti išeičių- 2178,00 Eur., lauko žaidimų lenta vaikams „4 

eilėje“  – 2369,00 Eur. 

2022 m. skirtos lėšos panaudotos racionaliai, atsižvelgiant į planuotus metinius pirkimus. 

Realų įstaigos pasiektą rezultatą vertiname labai gerai. Pasiekti visi planuoti laukiami 

rezultatai. Įvykdymo procentas – 100%. 

 

 

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. Gerinti 

ugdymo(si) 

kokybę. 

 

 

 

 

1.1. Aukštesni 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų  

pasiekimai 

procentais. 

 

Iki 2022-12-22 

padidės 2 proc. 

 

 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimai: buvo 

85 proc., 2022-12-22 

duomenimis 91,84 proc. 

Padidėjo 6,84 proc. 

Duomenys iš  el. dienyno 

„Mūsų darželis“ 

  

1.2. Aukštesni 

priešmokyklinio  

amžiaus vaikų  

pasiekimai procentais  

Iki 2022-12-22 

padidės 1 proc.  

 

  

Priešmokyklinio  

amžiaus vaikų  

pasiekimai: buvo 82 

proc., 2022-12-22 

duomenimis 84 proc. -

padidėjo 2 proc. 

Duomenys iš  el. dienyno 

„Mūsų darželis“ 

 

1.3. Atnaujinta  

individualios vaikų 

pažangos stebėsenos 

sistema. 

Iki 2022-09-01 

patobulintas vaiko 

individualios 

pažangos ir 

Patobulintas vaiko 

individualios pažangos ir 

pasiekimų stebėsenos 

tvarkos aprašas.  



Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 

pasiekimų 

stebėsenos tvarkos 

aprašas. 

Iki 2022-09-01 

atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programą.  

 

 

 

Sudaryta darbo grupė 

atnaujino ikimokyklinio 

ugdymo programą  

 

1.4. Padidės  tėvų 

(globėjų, rūpintojų), 

labai gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių ugdymo 

kokybę įstaigoje, 

dalis, procentais 

Tėvų (globėjų) 

apklausos 

duomenimis 

ugdymo kokybė 

įstaigoje įvertinta:  

labai gerai – 52 

proc.  

gerai – 38 proc. 

patenkinamai- 10 

proc. 

Tėvų (globėjų) apklausos 

duomenimis ugdymo 

kokybė įstaigoje 

įvertinta:  

labai gerai – 55,1 proc.  

gerai – 35,3 proc. 

patenkinamai- 7,8 proc. 

(2022 m. IV ketv. tėvų 

anketinės apklausos 

rezultatų 

apibendrinimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Integruoti 

sveikatos ugdymą 

į kasdieninę 

veiklą 

2.1. Siekti vaiko, 

šeimos ir ugdymo 

įstaigos 

bendruomenės 

emocinės gerovės, 

įgyvendinant 

respublikinių 

programų „Sveikatą 

stiprinanti mokykla“ 

ir „Aktyvi mokykla“ 

veiklas. 

 Rūpintis darbuotojų 

sveikata. Skatinti 

pozityviąją 

pedagogiką, siekiant 

vaiko socialinės ir 

emocinės gerovės. 60 

% - 70 % tėvų 

dalyvaus projektinėse 

veiklose. 

1.  Dalyvauti 

Sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų  tinklo 

veiklose pagal jo 

planą. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Visose grupėse 

įgyvendinti 

socialinio ir 

emocinio (SEU) 

ugdymo programas: 

„Kimochi“, „Zipio 

draugai“ ir kt.  

3. Organizuoti ir 

dalyvauti kitų 

institucijų 

organizuojamuose 

sveikatos  

stiprinimo  

renginiuose. 

 

 

 

 

 

1. Respublikinis 

ilgalaikis projektas 

„Sveikata visus metus 

2022“, projektas „Kauno 

vaikai šypsosi“, ilgalaikis 

projektas “Sveikatiada”,  

respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų emocinės sveikatos 

gerinimo projektas 

,,Kelionė į emocijų šalį“ 

ir kt. 

2.Keturiose grupėse 

įgyvendinama socialinio 

ir emocinio (SEU) 

ugdymo programa 

„Kimochi“, o dvejose 

grupėse- „Zipio draugai“. 

 

3. Organizuoti projektai: 

„ Mano atradimai darže 

ir sode“,  respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų sveikos 

gyvensenos projektas      

„Valgau sveikai, gyvenu 

linksmai “, projektas 

"Kas yra sveikas 

maistas?", Lietuvos 

mokinių neformaliojo 



 

 

 

 

4. Kiekviena grupė 

įgyvendina ne 

mažiau kaip po 

vieną sveikatos 

stiprinimo projektą.  

 

švietimo centro LMNŠC 

,,Sveikata visus metus 

2022“ ir kt. 

Visų grupių ugdytiniai 

dalyvavo organizuojant ir 

įgyvendinant projektą     

„Mano atradimai darže ir 

sode“, ,,Rudenėlio 

derlius“, eTwinning 

projektas „Kad pėdutės 

būtų sveikos“ ir kt. 

3. Stiprinti 

pasiruošimą 

įtraukiojo ugdymo 

įgyvendinimui, 

teikiant 

veiksmingą 

pagalbą 

specialiųjų 

poreikių 

turintiems 

vaikams ir šeimai. 

3.1.Pagilintos 

darbuotojų 

kompetencijos ugdyti 

įvairių ugdymosi 

poreikių 

turinčius vaikus. 

 

 

1. 100 proc. 

mokytojų padėjėjų, 

dirbančių su SUP 

vaikais patobulins 

turimas 

kompetencijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 70 proc. 

pedagogų ir 

pagalbos 

mokytojams 

specialistų 

patobulins 

kompetencijas  - 

išklausys po 2 

specialistų 

seminarus kaip 

dirbti su įvairių 

ugdymosi poreikių 

turinčiais 

vaikais. 

 

1. Visos  mokytojų 

padėjėjos, dirbančios su 

SUP vaikais patobulino 

turimas kompetencijas, 

dalyvavo pagal 

kvalifikacijos tobulinimo 

programą „Įtraukusis 

ugdymas. Auklėtojų 

(mokytojų) padėjėjai – 

ugdymo proceso  

dalyviai“ seminare 

„Kartu įveikime 

mokymosi sunkumus. 

Darbas su specialiųjų 

poreikių turinčiais 

vaikais“. 

2. 85%  pedagogų ir 

pagalbos mokytojams 

specialistų patobulino 

kompetencijas dalyvavo 

įvairiuose mokymuose ir 

seminaruose. 

 3.2. Padidės  tėvų 

(globėjų, rūpintojų), 

labai gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių pagalbos 

vaikui  įstaigoje, dalis, 

procentais 

Tėvų (globėjų) 

apklausos 

duomenimis 

pagalbą vaikui 

įstaigoje įvertinta:  

labai gerai – 54 

proc.  

gerai – 37 proc. 

Tėvų (globėjų) apklausos 

duomenimis pagalbą 

vaikui įstaigoje įvertinta:  

labai gerai –53 proc.  

gerai – 38 proc. 

patenkinamai- 9 proc. 

(2022 m. IV ketv. tėvų 

anketinės apklausos 



patenkinamai- 9 

proc. 

rezultatų 

apibendrinimas). 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.- - 

 

 

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. Pasirengimas įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.  

Du pedagogai dalyvavo 

Nacionalinės švietimo agentūros 

organizuotuose mokymuose 

„Priešmokyklinio ugdymo 

programos įgyvendinimas”, 19 

priešmokyklinio amžiaus ugdytinių 

ugdomi pagal atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą. 

3.2. Atnaujinta 4 grupių virtuvėlių įranga: įsigyta 4 

indaplovės už 2004,00 Eur.  

Įsigytos indaplovės pagerins  

higienos normų laikymosi kokybę, 

palengvins ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų padėjėjų darbą.  

3.3. Atnaujinta virtuvės įranga: įsigytas 1 šaldiklis 

už 508 Eur.  

Maisto gaminimo patalpos atitinka 

maisto ruošimo ikimokyklinėms 

įstaigoms  reikalavimus.  

3.4.  Iš sutaupytų lėšų atliktas pagalbos mokiniui 

specialistų kabineto remontas – 3994,74 Eur. 

Suremontuotos patalpos atitinka 

normines ikimokyklinio ugdymo 

patalpų nuostatas ir Lietuvos 

higienos normą.    

3.5. Bendradarbiaujant su savivaldybės Miesto 

tvarkymo skyriumi, prie lopšelio-darželio vartų 

baigta įrengti 5 vietų automobilių stovėjimo 

aikštelė. 

Pagerintos vaikų saugumo sąlygos 

prie pagrindinių lopšelio-darželio 

vartų. Įrengta automobilių 

stovėjimo aikštelė, kurioje 

pažymėtos parkavimo ir vaikų 

išlaipinimo vietos, pastatyti ženklai.  

 

 

4. Pakoreguotų praėjusių metų veiklos užduočių nebuvo. 

 

 

Direktorė                                                                                         Rasutė Ambrozevičienė 


