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Kabiškės 
 

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) 

 

 STRATEGINIO PLANO PRIORITETAI: 

 Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas; 

 Saugios, patrauklios, kūrybiškumą skatinančios ir konkurencingos įstaigos kūrimas; 

 Darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas. 

 

Pirmas prioritetas: Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 

Pasiektas rezultatas:  

Ugdymo turinį stengiamės papildyti praktiniais užsiėmimais, projektais, prevencinėmis 

veiklomis, kurių turinys susietas su dvasinių vertybių, pilietiškumo stiprinimu, tradicijų tausojimu 

bei sveikos gyvensenos skatinimu. Dalyvavome projektuose: 

„Netradicinės darželio šventės“,  

„Žaidimai moko“, 

„Žiedų ir kvapų pasaulyje“, 

„Žaidimų laukas“, 

„Graži šypsena“,  

„Šv. Kalėdų stebuklo belaukiant“,  

„Su meile Lenkijai“, 

„Sniego karalystė“,  

„Kaziuko mugės šurmulys“. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo respublikiniuose konkursuose bei parodose:  

„Raidelė prie raidelės susideda žodelis“, 

„Šeimos fotosesija vaiko akimis“, 

„Žalias – ekologinis kalėdinis žaisliukas“ 



„Iš knygelės į širdelę 2019“, 

„Eilėraštis Lietuvai-2019“, 

„Sniego karalystė 2019“ 

Taip pat esame dalyvavę meninėse parodose:  

„Vasario 16-oji Lietuvos atkūrimo diena“, 

„Rudens gėrybės“. 

Bendradarbiaujame su NDKC Kabiškių skyriumi ir VRSCB Kabiškių struktūriniu 

padaliniu. Kartu esame organizavę: meninę parodą „Vasario 16-oji Lietuvos atkūrimo diena“, 

popietę „Šiaurės šalių literatūros savaitė-2019“. 

Sveikatos tausojimas ir sveika gyvensena šiandien labai svarbi, todėl aktyviai 

bendradarbiaujame su Visuomenės sveikatos biuru, organizuojame įvairias prevencines veiklas: 

„Mikrobai ant rankų“, „Jausmai“, „Dantukai“ ir kt. 

Įstaigos ugdytiniai dalyvavo organizuotose išvykose į Glitiškių dvaro kūrybines dirbtuves, į 

Nemenčinės miesto kapines. 

Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvauja kasmetinėse akcijose bei minėjimuose. 

Sausio mėnesį dalyvaujame pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kovo mėnesį 

vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“  bei pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, lapkričio 

mėnesį organizuojame Tolerancijos dienos minėjimą. Šių metų spalio mėnesį dalyvavome 

akcijoje „Už donorus“. 

Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis organizavo Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektą „Vitaminų puokštė“. 2019 metų eigoje įstaigos bendruomenėje taip pat 

organizavome projektą „Vaikystė pasakų pasaulyje“. 

Mokytojos dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą ugdymo turinį diferencijuoja 

ir individualizuoja. Siekdamos gerinti gimtosios kalbos ir lietuvių (valstybinės) kalbos ugdymą 

dalyvavome Vilniaus r. savivaldybės įstaigų projekte „Mažais žingsneliais į lietuvių (valstybinės) 

kalbos pasaulį“.  

Įgytos naujos ITK priemonės suteikia galimybes paįvairinti ugdymo procesą, padaryti jį 

patrauklesniu ir įdomesniu. 

 

Antras prioritetas: Saugios, patrauklios, kūrybiškumą skatinančios ir konkurencingos įstaigos 

kūrimas; 

Pasiektas rezultatas:  

Nuolat vyksta darbas su lopšelio-darželio bendruomene, rengiami bendri projektai, 

renginiai bei veiklos. Aktyvus ir glaudus bendravimas yra sėkmingo bendradarbiavimo garantas. 

Buvo įgyvendintas projektas „Vaikystė pasakų pasaulyje“, kuriame tėvai aktyviai dalyvavo: 



skaitė knygas, vaidino, dalyvavo įvairiose veiklose . 

Informacija apie įstaigą ir jos veiklą teikiama internetinėje svetainėje. Nuolat atnaujinama 

informacija įstaigos svetainėje, taip siekiama operatyviai informuoti tėvus apie renginius, 

vykstančius mūsų įstaigoje. 

Daug informacijos pateikiame lankstinukuose, taip skubantys tėvai gali su juos dominčia 

informacija susipažinti jiems patogiu ir tinkamu metu. 

Organizuojami renginiai, akcijos, koncertai, edukaciniai užsiėmimai, spektakliai,  kuriuose 

dalyvauja įstaigos bendruomenės nariai, kaimo bendruomenė. 

Atnaujinama ir turtinama ugdymo aplinka: 

Atliktas  „Žirniukų“ grupės grindų remontas. 

Įgyta garso kolonėlė su mikrofonu, foto aparatas su stovu, ugdymo priemonės; 

Atlikti lopšelio-darželio pastato renovacijos darbai. 

 

Trečias  prioritetas: Darbuotojų profesionalumo ir kompetencijos tobulinimas. 

Pasiektas rezultatas: 

Atliekamas vidaus auditas, vyksta metodinių grupių veikla. 

Pedagogai sistemingai tobulina savo profesinę kompetenciją, gilina metodines žinias, įgūdžius, 

gebėjimus, vertybines nuostatas, mokėjimą mokytis. Plėtoja profesinei veiklai reikalingas 

kompetencijas. Per metus 40 valandų arba 5 d. pedagogas skiria savo kvalifikacijos tobulinimui.  

Organizuojamos atviros veiklos ir renginiai tėvams. Rengiami projektai, kuriuose dalyvauja 

Vilniaus rajono Nemenčinės krašto švietimo įstaigos bei Vilniaus rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigos. Pvz.: projektas „Vitaminų puokštė“. 

Pedagogai nuolat mokosi savo aplinkoje bei už jos ribų, bendradarbiauja su kolegomis. 

2019 m. kovo 18 d. mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dalyvavo 

nacionalinėje konferencijoje „Be patyčių 365“. 2019 m. balandžio 1 d. įstaigos pedagogai 

dalyvavo mokslinėje – praktinėje konferencijoje „Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai“. 

Kasmet mokytojos, dirbančios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, dalyvauja metodų mugėje 

„Žaidimų vaivorykštė“ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 

lopšelio-darželio 

edukacines 

erdves 

Atnaujintos 

lauko erdvės. 

Papildyta lauko 

aikštelės įranga, 2019 

metais III ketv. kieme 

įrengtos naujos 

edukacinės erdvės.  

  

 

 

 

 

 

 

 2019  m. įvykdyti 

lopšelio-darželio 

pastato renovacijos 

darbai.  

 

 

 

 

 

UAB „INSPEKTA“ 

atliktas vaikų lopšelio-

darželio lauko aikštelių 

patikrinimas, 

teritorijoje pagal 

higienos normas 

užtikrinti vaikų 

sveikatos saugos 

reikalavimai. 

Vaikų žaidimų 

kontrolės sutartis Nr. 

KS1008-2002 

 

 

 

 

 

 

1.2.Rengti sveikatos 

stiprinimo projektus 

Lopšelyje-

darželyje 

rengiami 

sveikatos 

stiprinimo ir 

saugios 

gyvensenos 

renginiai, 

projektai. 

 Ugdytiniai, tėvai bei 

bendruomenė aktyviai 

dalyvauja sveikatos 

stiprinimo ir sveikos 

gyvensenos 

projektuose: 

„Sveikatingumo 

takeliu“ 

Visuomenės sveikatos 

centro projekte „Graži 

šypsena“ 

Įgyvendinamas 

projektas 

„Sveikatingumo 

takeliu“ 

Organizuoti renginiai: 

„Rudens spartakiada“ 

„Sveikatingumo 

savaitė“ 

Bendradarbiaujant su 

visuomenės sveikatos 

biuru, organizuotos 



 prevencinės veiklos: 

„Mikrobai ant rankų“ 

„Jausmai“ 

„Dantukai“ 

1.3.Atnaujinti 

lopšelio-darželio 

ikimokyklinio 

ugdymo programą 

Atnaujinti 

įstaigos 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą pagal 

kurią dirbama 

nuo 2019 m. 

rugsėjo 1 d.  

Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Vaivorykštė“ tenkina 

vaikų ugdymosi 

poreikius bei tėvų 

lūkesčius.  

Atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa 

„Vaivorykštė“ 

suderinta Kabiškių 

vaikų lopšelio-darželio 

tarybos rugpjūčio 29 d. 

protokolu Nr. 2.  

 

1.4.Skirti didesnį 

dėmesį ugdytinių 

pažintinei veiklai, 

stiprinančiai 

pilietines ir dvasines 

vertybes.  

Formuojamos 

ugdytinių 

dvasinės 

vertybės 

Ugdytiniai aktyviai 

dalyvavo lopšelio-

darželio renginiuose, 

išvykose, 

stiprinančiose 

pilietines ir dvasines 

vertybes. Įstaigos 

bendruomenė aktyviai 

dalyvavo renginiuose.  

Organizuoti renginiai, 

puoselėjantys 

tradicijas: „Laukiame 

šventų Kalėdų“, senelių 

šventė „Ačiū Jums, 

senagalvėlės“, vasario 

16-osios šventė „Graži 

tu mano brangi 

Tėvyne“, Užgavėnių 

šventė „Žiema, žiema, 

bėk iš kiemo“, Kaziuko 

mugė „Gurgu gurgu į 

Kaziuko turgų“, Kovo 

11-osios –Lietuvos 

nepriklausomybės 

diena, Velykų šventė 

„Velykų linksmybės“, 

„Tau, mamyte, 

gražiausi žiedai“              

Dalyvavome 

projektuose:          

„Netradicinės darželio 

šventės“,  

„Žaidimai moko“, 

„Žiedų ir kvapų 

pasaulyje“, 

„Žaidimų laukas“, 

„Graži šypsena“,  

„Šv. Kalėdų stebuklo 

belaukiant“,  

„Su meile Lenkijai“, 

„Sniego karalystė“,  

„Kaziuko mugės 



šurmulys“. 

Įstaigos ugdytiniai 

dalyvavo 

respublikiniuose 

konkursuose bei 

parodose:  

„Raidelė prie raidelės 

susideda žodelis“, 

„Šeimos fotosesija 

vaiko akimis“, 

„Žalias – ekologinis 

kalėdinis žaisliukas“ 

„Iš knygelės į širdelę 

2019“, 

„Eilėraštis Lietuvai-

2019“, 

„Sniego karalystė 

2019“ 

Taip pat esame 

dalyvavę meninėse 

parodose:  

„Vasario 16-oji 

Lietuvos atkūrimo 

diena“, 

„Rudens gėrybės“. 

Lopšelis-darželis 

dalyvavo kasmetinėse 

pilietinėse iniciatyvose 

bei akcijose. 

               

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Gauti leidimą higienos pasą Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

nustatyti trūkumai gauti leidimą higienos pasą, 

šalinami palaipsniui, atsiradus lėšoms ir 

galimybėms. 2019 metais nupirkti roletai visoms 

grupėms ir miegamiesiems  

Sąskaitos-faktūros Nr. VV11207, VV10390. 

Pakeisti klozetai tualetuose.  

Atliktų darbų aktas A190722/1 



 

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 

Virtuvė aprūpinta nauja įranga  Įgyta ir įrengta kovekcinė krosnelė. 

Sąskaita-faktūra Nr. ADR-00008729. 

Darbų saugos ir asmens duomenų apsaugos  

dokumentacijos parengimas.  

Parengta ir pasirašyta darbų saugos ir 

asmens duomenų saugos 

dokumentacija.  

 

 

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 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

 

 

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   ∨ 

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.Vadovavimo žmonėmis kompetencija. Gebėti formuoti ir valdyti komandas, dirbti 

komandoje, gebėti motyvuoti , moderuoti pokalbius susirinkimus ir kt. 

6.2.Strateginis ŠĮ valdymas. Gebėti analizuoti informaciją apie istaigos veiklą, priimti veiklos 

tobulinimo sprendimus, išsamiai ir objektyviai atsiskaityti už įstaigos veiklą.  

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

L.e direktoriaus pareigas                                                                             Regina Belevič                  

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

2020-01-18 

 



IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Numatytos  metinės užduotys įvykdytos iš dalies.  

Vadovo metinė 2019 m. veiklos ataska įvertinta gerai.  

 

    Lopšelio-darželio  

    tarybos pirmininkas                          __________                                          Robertas Mežonis          

(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

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.Gauti leidimą higienos pasą Įgyvendintos Lietuvos 

higienos normos HN 

75:2016 „Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio 

ir(ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą 

bendrieji saugos 

reikalavimai“ nuostatos. 

Atliktas lopšelio-darželio 

tualetų-prausyklų remontas 

atitinka HN 75:2016 

reikalavimus; 

Atlikta aikštelės pagrindinė 

metinė kontrolė,vadovaujantis 

HN 131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“; 

 

9.2. Rengti sveikatos stiprinimo 

projektus, organizuoti 

netradicinius renginius. 

Lopšelyje-darželyje 

rengiami sveikatos 

stiprinimo ir sveikos 

gyvensenos renginiai, 

projektai. 

Ugdytiniai, tėvai bei 

bendruomenė aktyviai 

dalyvauja sveikatos stiprinimo 

ir sveikos gyvensenos 

renginiuose bei projektuose.  



9.3. Inicijuoti ir koordinuoti 

naujo strateginio plano kūrimą. 

Suburta darbo grupė 

naujam įstaigos 

strateginiam planui 

parengti. Naujas 

strateginis planas 

parengtas ir patvirtintas 

iki 2020 m. gruodžio 

mėn.  

Parengtas ir patvirtintas 2021-

2024 m. strateginis planas. 

 


