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Tikslas I 

 

 

Ugdymo kokybės ir pagalbos vaikui, šeimai gerinimas. 

 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Tobulinti ugdymo 

procesą, atsižvelgiant į 

naujus dokumentus: 

Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų 

aprašą, 

Priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją 

programą bei 

Ikimokyklinio ugdymo 

metodines 

rekomendacijas. 

 

Parengti įstaigos Ikimokyklinio 

ugdymo programą, atsižvelgiant į 

naujus dokumentus (gauti steigėjo 

pritarimą jos įgyvendinimui). 

Organizuoti ugdymo procesą 

pagal naujai parengtą programą. 

Veiklos planavimą atlikti taikant 

IKT.  

Atlikti vaikų pasiekimų vertinimą 

pagal numatytus vertinimo 

kriterijus naujai pasirengtoje 

programoje, rezultatus pristatyti 

šeimai. 

 Atlikti ugdymo kokybės 

vertinimą.  

Kelti pedagogų, specialistų 

kvalifikaciją seminaruose. 

 

 

Parengta įstaigos Ikimokyklinio ugdymo 

programa, atsižvelgiant į naujus dokumentus 

(gautas steigėjo pritarimas). 

 Ugdymo procesas organizuojamas pagal 

naujai pasirengtą programą, keletas temų 

įgyvendinta projektiniu metodu: 

„Draugaukime, knygele“, „Rūpinuosi 

sveikata“, „Vaidiname vaikams ir su 

vaikais“.  

Atliktas vaikų pasiekimų vertinimas; šeimai 

raštu  pateikta individualūs vaiko 

pasiekimai, grupės lygmeniu vaikų 

pasiekimai pristatyti tėvų susirinkimo metu. 

Įsigyta ir naudojami visoms grupėms 

nešiojami kompiuteriai veiklos planavimui ir 

edukacinio proceso praturtinimui.  

Atliktas ugdymo proceso kokybės 

vertinimas.  

Pedagogai kvalifikaciją kėlė  įstaigoje 

organizuotame seminare bei individualiai 

pasirinktuose seminaruose. 

4500,00 eurų 4675.00 eurų 



Uždavinys 2 

Plėtoti pagalbą vaikui, 

šeimai. 

 

Tenkinti prigimtinį vaiko poreikį 

– fizinį aktyvumą: skatinti tiek 

spontanišką, tiek tikslingai 

pedagogo inicijuojamą judėjimą. 

 

Vaikų lankstumas ir ištvermė ugdyta, 

įgyvendinant programą „Sveika ateitis – 

animacinė mankšta“. 

Fizinis aktyvumas skatintas per patrauklią 

veiklą vaikams – realizuojant projektą 

„Futboliukas“. 

600,00 eurų 425,00 eurų 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Tikslas pasiektas, įgyvendinus iškeltus uždavinius.  Planuoti finansiniai ištekliai panaudoti efektyviai. Ugdymo kokybės  ir 

pagalbos vaikui, šeimai „ūgtelėjimas“ atsispindi įsivertinimo rezultatuose.  
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Tikslas II 

 

 

Saugios, jaukios, modernios aplinkos kūrimas. 

 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Modernizuoti laiptinių, 

grupių žaidimų 

kambarių ir kt. erdves. 

 

Renovuoti vieną laiptinę. 

 Išlakuoti 7 grupių žaidimų 

kambarių grindis, dviejų koridorių 

ir salės grindis. 

Vaikų edukacijai pagerinti įsigyti 

žaislų, priemonių tyrinėjimams, 

knygų; pakeisti edukacinius 

plakatus grupėse. 

Maisto kokybės gerinimui įsigyti 

šaldytuvą, puodus maisto virimui, 

elektrinį katilą sriubos virimui 

virtuvei. 

 

 

Renovuota viena laiptinė: perdažytos sienos, 

renovuoti laiptai, įtvirtinti nauji, higienos 

normą atitinkantys turėklai. 

Išlakuotos grindys grupėse: „Pabiručių“, 

Valdorfo (2), Valdorfo(12), „Gudručių“, 

„Žirniukų“, „Drugelių“, Montesori  bei 

dviejuose koridoriuose ir salėje. 

Įsigyta žaislų tiek žaidimams lauke, tiek 

grupėse; grupių bibliotekėlės praturtintos 

knygomis vaikams.  

Devyniose grupėse seni edukaciniai plakatai 

pakeisti naujais. 

„Pabiručių“ grupėje atliktas prausyklos-

tualeto remontas. 

24500,00 eurų 24385,00 eurų 

Uždavinys 2 

Kurti vaikų judėjimą 

skatinančias saugias 

Pakeisti dalį senų trinkelių 

naujomis.  

Senos trinkelės nebuvo keistos, nes Vilniaus 

m. savivaldybei pateikta paraiška dėl 

avarinių darbų nebuvo patenkinta.  

17100,00 eurų 100,00 eurų 



erdves įstaigos išorės 

aplinkoje. 

Įsigyti įvairių kamuolių 

žaidimams tiek įstaigos vidaus, 

tiek išorės aplinkoje. 

Įsigyta  kamuoliai futbolo žaidimui lauko 

futbolo aikštėje. 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Saugios, jaukios, modernios aplinkos kūrimo procesas įstaigos vidaus aplinkoje 2017 metais vyko nuosekliai, įgyvendinant 

numatytus uždavinius. Tęsti kūrimą saugios išorės aplinkos – keisti trinkeles strigo, nes Vilniaus miesto savivaldybei 

pateikta paraiška dėl avarinių darbų nebuvo patenkinta. 
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Tikslas III 

 

 

Įstaigos vidinių ir išorinių ryšių plėtojimas, patrauklumo didinimas. 

 

Uždaviniai 

 

Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti 

finansiniai 

ištekliai 

Panaudoti 

finansiniai 

ištekliai 

Uždavinys 1 

Plėtoti vidaus ir išorės 

ryšius, gerinti 

informacinę sistemą. 

Įstaigos internetinėje svetainėje 

nuolat talpinti, keisti aktualią 

medžiagą. Įstaigos internetinėje 

svetainėje atlikti pataisas, 

atsižvelgiant į asmens duomenų 

apsaugą. 

Sudaryti sąlygas įstaigoje atlikti 

pedagoginę praktiką socialinių 

partnerių – LEU ikimokyklinių 

studijų studentams ir studentams, 

atvykusiems iš užsienio pagal 

ERASMUS programą. 

Organizuoti sportinius, meninius 

renginius bendruomenėje. 

Palaikyti glaudžius ryšius su 

socialiniais partneriais 

bendruomenės narių edukacijai. 

 

Įstaigos internetinėje svetainėje informacija 

atnaujinama kas savaitę ar esant aktualumui. 

Įstaigos internetinėje svetainėje atliktos 

pataisos, atsižvelgiant į asmens duomenų 

apsaugą. 

Įstaigoje pedagoginę praktiką atliko LEU 

ikimokyklinių studijų III ir IV kurso 

studentės bei atvykę iš Italijos, Turkijos, 

Latvijos, Ispanijos 12 studentų  pagal 

ERASMUS programą. 

Buvo organizuoti renginiai bendruomenei: 

- Įvyko futbolo varžybos tarp vaikų ir 

tėvų komandų;  

- Miuzikle „Agė Melagė“ dalyvavo 

visų grupių vaikai ir jų tėvai. 

- Vaikai-tėvai dalyvavo bendrose 

dailės veiklose. 

Vaikų tėvai per darželyje organizuotas 

edukacines valandėles pristatė savo 

1500,00 eurų 1842,50 eurų 



profesijas: archeologo, staliaus, gydytojo, 

odontologo, kario ir kt. 

Vaikų dailės darbelių parodos organizuotos 

Žirmūnų „Saulutės“ bibliotekoje ir tėvų 

darbovietėse. 

M.K.Čiurlionio menų mokyklos auklėtiniai 

(fleitininkai) koncertavo darželio 

ugdytiniams. 

Vaikai vyko į edukacinius užsiėmimus: 

planetariumą, Valdovų rūmus, Žirmūnų 

veterinarijos kliniką, I Policijos poskyrį, 

Energetikos ir technikos muziejų, 

E.Pliaterytės progimnaziją. 

Išvada apie pasiektą 

tikslą 

Įstaigoje vidiniai ryšiai  2017 metais ypatingai sėkmingai buvo plėtojami įvairių renginių (sporto, švenčių, dailės ir kt.) 

pagalba. Pavyko palaikyti glaudų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais (LEU, M.K.Čiurlionio menų mokykla, 

E.Pliaterytės progimnazija ir kt.). Įstaigos garsinimas, patrauklumo didinimas vyko, sudarant puikias sąlygas atlikti 

pedagoginę praktiką studentams, atvykusiems į Lietuvą pagal ERASMUS programą. 

 

 

 

      Direktorė                                                                                                                             Danguolė Babičienė 

 

 


