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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  

       

       Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelyje – darželyje 2022 metais buvo ugdomi 95 vaikai, 

4 iš jų turintis didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių, veikė 6 grupės: 2 lopšelio grupės 

lenkų ugdomąja kalba, 2 mišrios darželio grupės lietuvių ir lenkų kalba, 2 mišrios 

priešmokyklinės grupės lietuvių ir lenkų kalbomis. Su vaikais dirbo 2 priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, 7 ikimokyklinio ugdymo mokytojos, meninio ugdymo vadovė, 

logopedė, lietuvių kalbos mokytoja. Logopedinė pagalba teikiama 20 vaikų (4 iš jų su spec. 

poreikiais), nors vaikų su kabos ir kalbėjimo sutrikimais yra 37. Su specialiųjų poreikių 

vaikais grupėse dirbo 3 mokytojų padėjėjai. Lopšelio-darželio veikla  buvo organizuojama 

atsižvelgiant į strateginius ir metinius įstaigos tikslus, prioritetus ir numatytas priemones jų 

įgyvendinimui. Ugdymo procesas lopšelyje-darželyje buvo organizuotas vadovaujantis 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa „Mažais 

žingsneliais mokyklos link“  ir Atnaujintą Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi 

programa 2022. 

       Lopšelio-darželio veiklos tikslas: Kurti patrauklią, atvirą ugdymo naujovėms aplinką, 

teikti šiuolaikišką, kokybišką, tautos kultūros vertybėmis grindžiamą ugdymą, stiprinti 

darbuotojų motyvaciją, siekiant ugdymo kokybės ir pažangos. 

      Įgyvendinant strateginį ir metų veiklos planą, buvo siekiama užtikrinti kokybišką 

ugdymą visiems darželio vaikams, pripažįstant ir gerbiant įvairovę, atsižvelgiant į kiekvieno 

individualius gebėjimus ir poreikius, kurti saugią, ugdymąsi skatinančią aplinką, puoselėti 

įstaigos kultūrą, kurti bendradarbiavimu gristus santykius. 

Įgyvendinant Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšelio-darželio 2021-2022 m.m. veiklos 

programą buvo įgyvendintos sekančios užduotys: 



• Pasiruošti Atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos 2022 

įgyvendinimui, siekiant užtikrinti kokybišką ugdymą priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. 

• Gilinti pedagogų kompetencijas siekiant sėkmingai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo 

principą.  

• Taikyti eksperimentavimo, modeliavimo, projekto formas, tobulinti naudojimąsi 

šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis siekiant ugdymo kokybės. 

  

     2022 metais buvo vykdomos strategijoje numatytos veiklos, susijusios su ugdymo 

programų atnaujinimu, metodų įvairove, apsirūpinimu šiuolaikinėmis ugdymo(si) 

priemonėmis. 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir darželio vadovai dalyvavo mokymuose apie 

atnaujintos Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą. Inicijuotas ir 

skatintas šiuolaikinių ugdymo(si) metodų (eksperimentavimo, projekto, STEAM) ir  

inovacijų diegimas. Pedagogams sudarytos sąlygos maksimaliai išnaudoti savo gebėjimus 

darbe, rinktis darbo metodus, pritaikyti ugdymo programas pagal vaikų poreikius ir 

gebėjimus. Pedagogai dalyvavo mokymuose, sėmėsi gerosios patirties iš rajono ir 

Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Du darželio mokytojai paruošė ir pristatė 

pranešimus rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojams: lietuvių kalbos mokytoja 

Karolina Girut apie lietuvių kalbos ugdymo patirtį vaikams nuo 1,5 iki 6 metų. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja Agata Mulerovaitė apie Reggio Emilia metodų taikymą 

ikimokyklinukams. Siekiant kokybiško ugdymo darželio mokytojai plačiai naudoja 

rekomendacijų priešmokyklinio ugdymo pedagogams rinkinį „Patirčių erdvės“ ir 

ikimokyklinio ugdymo rinkinį „Žaismė ir atradimai“.  

     Ugdymo kokybei tobulinti įsigytos šiuolaikinėmis technologijomis paremtos 

interaktyvios priemonės, kurios skatina vaikų  raidą, lavina konstruktyvų mąstymą, skatina 

vaikus eksperimentuoti, kurti bei padeda pedagogams planuoti ir įgyvendinti kompleksinę 

kūrybinę ir tiriamąją veiklą, ugdant vaikų kompetencijas. Įsigyti 4 Smart televizoriai, 

spalvotas daugiafunkcinis spausdintuvas, priemonių komplektai eksperimentinei veiklai, 

robotukai, priemonės STEAM veiklai, kūrybiniai rinkiniai šviesos staliukams, priemonės 

smulkiai motorikai lavinti, priemonės emocijų pažinimui bei edukacinės priemonės darbui 

su specialiųjų poreikių vaikais. Lauko edukacinės aplinkos papildytos 2 smėlio dėžėmis su 

dangčių, įsigytos priemonės aktyviai veiklai lauke. 

     Siekiant gilinti pedagogų kompetencijas sėkmingai įgyvendinti įtraukiojo ugdymo 

principą, atpažinti vaikų individualius poreikius bei spręsti ugdymo sunkumus, įstaigos 

mokytojai kryptingai kėlė kvalifikaciją, dalyvavo seminaruose, mokymuose, skirtose 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams: „Aplinkos, ugdymo 

struktūrizavimas ir optimizavimas specialiųjų poreikių turinčiam vaikui“, „Pecs 

komunikavimo sistema“, „Kaip siekti aukštesnių ugdymosi rezultatų ikimokykliniame 

ugdyme“, „Patyriminis ugdymas darželyje“, „Ugdymo proceso organizavimas ir 

įgyvendinimas bendradarbiaujant“ it kt. 

     Bendradarbiaujant su Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru buvo 

suremontuotas darželio medicininis kabinetas, pakeisti baldai, įrengtos erdvės specialiųjų 



poreikių vaikams: bendravimo palapinė, namelis, baseinas su šviečiančiais kamuoliukais, 

burbulų sienelės, sensorinis staliukas, priemonės šviesos terapijai. 

      Iš Šalčininkų rajono savivaldybės lėšų 2022 m. buvo pilnai suremontuotos dvi lopšelio 

grupės, estetiškai sutvarkyta grupių ir miegamųjų aplinka, vaikams pilnai pritaikyti 

sanitariniai mazgai, apsaugos grotelėmis uždaryti radiatoriai, grupėse įrengti kampeliai 

kūrybinei veiklai su ant sienų įrengtomis grafito-magnetinėmis lentomis. 

     Didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui su šeima, gegužės mėnesį organizuota 

„Šeimų šventė“ darželio kieme, gruodžio mėnesį renginys bendruomenei „Švenčių 

belaukiant“. Vaikų tėveliai kartu su vaikučiais dalyvavo parodoje „Mano sniego senis“. 

Daug dirbama su šeimomis, kurie augina vaikus su specialiaisiais ugdymo poreikiais, jiems 

teikiamos konsultacijos bei visokeriopa pagalba. 

2022 m.  vaikams organizuoti tradiciniai ir netradiciniai renginiai bei akcijos: 

− Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ Sausio 13d.,   

− Renginys, skirtas Vasario 16-ajai paminėti ; 

− Žemės dienai skirti renginiai ,, Saugokim ir globokime žemę“, „Sutvarkysim 

pasaulį“; 

− Organizavome parodą ir koncertą skirtą „Mamos dienai“; 

− Veiklos savaitė „Sveikai valgau ir  gyvenu“; 

− Lenkijos Nepriklausomybės dienos minėjimas; 

− Akcija „Savaitė be patyčių“,  Tolerancijos dienos minėjimas; 

− Kalėdiniai rytmečiai ir popietės; 

− Edukaciniai renginiai Baltosios Vokės bibliotekoje: parodos, popietės, dailės 

užsiėmimai; 

− Edukaciniai renginiai Baltosios Vokės pramogų centre; 

− Susitikimas su Šalčininkų rajono policijos komisariato bendruomenės pareigūne; 

− Atviros veiklos darželinukų tėvams: „Meškiūko diena“, „Pasowanie na 

przedszkolaka“, kalėdinės dirbtuvės. 

− Nuo 2022 m. rugsėjo darželis dalyvauja respublikiniame projekte „Futboliukas“. 

− Vaikams nuo 4 metų organizuojamos karate treniruotės. 

     2022 m. darželis dalyvavo ,,Fundacja Wileńsczyzna‘‘ projekte, bendradarbiaujant su  

Pagirių lopšeliu-darželiu priešmokyklinės grupės vaikams ir tėveliams buvo organizuota 

išvyka i UNO parką Kaune. Įgyvendintas projektas, kurį organizavo Lietuvos lenkų mokyklų 

Mokytojų draugija Macierz szkolna ir  ,,Fundacja Pomoc Polakom na wschodzie‘‘.  Įsigytos 

inovatyvios priemonės vaikų ugdymui, žaislai ir žaidimai, priemonės specialiųjų poreikių 

vaikų ugdymui, roletai lopšelio grupei. 

      Veiklos analizė parodė, kad dalyvavimas tose akcijose ir projektuose buvo prasmingas, 

nes skatino kūrybingai dirbti su vaikais, skatino bendradarbiavimą su šeima ir darželio bei 

miestelio bendruomene. 

       Finansinės lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį lopšelio-darželio funkcijų vykdymui 

ir 

užtikrinimui, vadovaujantis  teisės aktais bei steigėjo ir įstaigos nustatytomis tvarkomis. 



 2022 m. lopšelio-darželio materialiniai ir finansiniai ištekliai naudoti taupiai ir tikslingai. 

 Lėšų panaudojimo ataskaitos pateiktos steigėjui.  

  

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. Užtikrinti 

sėkmingą įstaigos 

funkcionavimą ir  

kokybišką 

lopšelio-darželio 

veiklos valdymą. 

Bus užtikrintas 

tinkamas įstaigos 

valdymas ir 

administravimas, 

motyvuojantis 

darbuotojus 

siekti geresnių 

darbo rezultatų. 

Racionaliai ir 

taupiai 

naudojamos 

biudžeto, 

mokinio 

krepšelio ir 

įstaigos lėšos. 

 Atnaujinti ar 

parengti nauji 

lopšelio darželio 

veiklos 

dokumentai . 

Visiems 

darbuotojams 

(išskyrus 

pedagogus ir D 

lygio darbuotojus) 

suformuotos 

metinės užduotys, 

siektini rezultatai 

ir vertinimo 

kriterijai. Atliktas 

darbuotojų 

vertinimas. 

Sudaryti ir laiku 

pateikti 

savivaldybės 

administracijos 

finansų skyriui 

finansiniai 

dokumentai.  

Racionaliai 

naudojamos lęšos 

(pagal biudžeto 

išlaidų sąmatą). 

Visiems darbuotojams (C 

lygio) suformuotos metinės 

veiklos užduotis, siektini 

rezultatai. Atliktas 

darbuotojų kasmetinės 

veiklos vertinimas. 

Savivaldybės biudžeto ir 

finansų skyriui dokumentai 

pateikiami laiku. Lėšos 

naudojamos pagal biudžeto 

išlaidų sąmatą. Vykdoma 

finansų kontrolė.  

Vykdoma pedagoginio darbo 

priežiūra, analizuojama 

veikla, rengiamos pedagogų 

veiklos ataskaitos, 

numatomos tobulinimosi 

kryptis 

Parengta 2022-2023 mokslo 

metų veiklos programa. 

Darželio vadovė dalyvavo 

mokymuose DBSIS 

dokumentų informacinės 

sistemos, visiems darželio 



Parengta metinė 

veiklos programa 

ir veiklos 

ataskaitos. 

Parengti įstaigos 

sklandžiai veiklai 

reikalingi 

dokumentai. 

darbuotojams sukurtos 

e.pašto dėžutės, Pagal planą 

parengti visi reikalingi 

DBSIS funkcionavimui 

dokumentai. DBSIS pradėta 

naudotis nuo 2023 m. sausio 

1d. 

1.2. Atnaujinti 

įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

atsižvelgiant į 

šiuolaikinių vaikų 

ugdymo(si) 

poreikius ir 

siekiant kokybiško 

vaikų ugdymo(si). 

Atskleisti vaikų 

poreikių ir 

ugdymo(si) 

sąsajas, numatyti 

naujus 

ugdymo(si) 

metodus ir 

kryptis. 

Patobulinta, 

atnaujinta įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo programa, 

pritaikyta vaikų 

poreikiams. 

Remiantis ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų 

analize ir analizuojant jų 

ugdymosi poreikius 

patobulinta Baltosios Vokės 

lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ugdymo 

programa, įtraukiant 

rekomendacijas „Žaismė ir 

atradimai“ ir programos 

„Olek i Ada“ elementus. 

1.3. Tobulinti 

profesinę ir 

vadybinę 

kompetenciją. 

Sėkminga 

lopšelio-darželio  

veikla, įstaigoje 

efektyvesnis 

valdymo lygis ir 

strateginių tikslų 

numatymas 

Dalyvauta 3–5 

vadovų 

seminaruose 

ugdymo įstaigos 

veiklos ir 

vadovavimo 

klausimais 

 Darželio direktorė dalyvavo 

seminaruose „Kaip 

kūrybiškai ir kokybiškai 

įgyvendinti atnaujintą 

Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo programą“ 40 val., 

„Lietuvių kalbos ugdymo 

proceso ikimokyklinėse 

įstaigose organizavimo 

galimybės“ 4 val., 

„Personalo valdymas 

ikimokyklinėse įstaigose – 

nuo priėmimo iki 

atleidimo“4 val., „Kaip 

pasirinkti tinkamas 

technologijas“ 2 val., „Kaip 

užtikrinti sėkmingą ir 

kokybišką įtraukųjį ugdymą 

darželyje“, mokymuose 

DBSIS programos įdiegimui, 

mokymuose EcoCost viešųjų 

pirkimų programos 

įdiegimui, seminaruose 

darbų saugos bei darbo 

teisės tematika. 



9.4. Įdiegti 

elektroninį 

dienyną. 

Įdiegta 

elektroninio 

dienyno sistemą 

lopšelyje-

darželyje. 

Pagerės 

informacijos 

prieinamumas, 

bus taupomas 

mokytojų darbo 

laikas. 

Organizuoti 

elektroninio 

dienyno valdymo 

ir naudojimo 

mokymus 

pedagogams. 

Pasirašyta sutartis, 

įdiegta ir nuo 2022 

m. rugsėjo 1 d. 

naudojama 

elektroninio 

dienyno sistema. 

Pedagogams ir 

vaikų tėvams 

suteikta prieiga 

prie elektroninio 

dienyno. 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

pasirašyta sutartis dėl el. 

dienyno su „Eliis LT“ UAB. 

Darželio mokytojams 

organizuoti mokymai dėl 

darbo su el. dienynu ir 

suteikta prieiga. 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5. Organizuoti 

priešmokyklinio 

ugdymo pedagogų 

darbą pagal 

atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

Organizuoti 

mokymus 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams apie 

atnaujintą 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programą. 

Kvalifikacijos 

kėlimo seminarų 

pažymėjimai. 

Pedagogų teminiai 

planai. 

Darželio direktorė, 

pavaduotoja ugdymui ir 2 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojai dalyvavo 

mokymuose „Kaip 

kūrybiškai ir kokybiškai 

įgyvendinti atnaujintą 

Bendrąją priešmokyklinio 

ugdymo programą“, įgyjo 

reikalingų žinių ir gebėjimų. 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogai parengė grupių 

metinius planus, 

atsižvelgiant į 

rekomendacijas, atliko vaikų 

pasiekimų vertinimą ir 

analizę. 

 

 

________________________________ 


