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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ – inovatyvi ir besimokanti ikimokyklinio ugdymo 

mokykla, atvira pokyčiams, turinti ryškią tautinio, pilietinio ir kultūrinio tapatumo ugdymo kryptį, 

puoselėjanti ekologinio švietimo ir sveikos gyvensenos sampratą bendruomenėje, teikianti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas vaikams nuo 1 iki 7 metų. 

Misija – būti bendros paskirties ikimokyklinio ugdymo įstaiga, besivadovaujančia 

demokratiškumo, integralumo, tautiškumo principais, gerbiančia vaiko asmenybę, tobulinančia 

tėvų ir pedagogų partnerystę, dirbančia pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas 

valstybines programas bei pagal lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą 

„Ąžuoliuko takeliu“, modernizuojančia ugdymo procesą ir šia savo veikla siekiančia teigiamų 

pokyčių tam, kad joje dirbantys ir besiugdantys jaustųsi saugiai, galėtų laisvai išreikšti save, kurtų, 

nes čia svarbu ugdymo proceso kokybė, įpareigojanti ieškoti inovacijų, tobulėti ir perteikti patirtį. 

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ turi aiškią filosofiją – Vaikas – nepakartojamas, 

unikalus, didžiausias turtas. Viskas vaikui – vaiko gerovei. Mokykloje – svarbiausia – vaikas ir jo 

individualumas. Šiandieninis mūsų darželio filosofinis pagrindas remiasi į vaiką ir jo šeimą orientuotu 

ugdymu. Įstaigos strategijoje numatyti tikslai, jų įgyvendinimo priemonės yra derinami ir tikslinami, 

atsižvelgiant į kintančias vidaus ir išorės sąlygas. 2020–2022 metų strateginis veiklos planas buvo 

rengiamas pagal stebėsenos duomenis, vidaus įsivertinimo medžiagą. Strateginiame veiklos plane 2020 

metams buvo numatyti tikslai pagal programas: Visagino savivaldybės Švietimo plėtros paslaugų 

programa Nr. 02, Visagino savivaldybės Socialinės paramos įgyvendinimo programa Nr. 06, Visagino 

savivaldybės Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa Nr. 07, Visagino savivaldybės 

Aplinkos apsaugos programa Nr. 08, Visagino savivaldybės Viešosios infrastruktūros plėtros programa 

Nr. 10.  

2020 metų prioritetinė veiklos kryptis: informacinių kompiuterinių technologijų (IKT) diegimas 

lopšelyje-darželyje. 

2020 metų lopšelio-darželio biudžetą sudarė: 

Eil 

Nr. 

Finansiniai šaltiniai Eurais Panaudota Pastabos 

1. Savivaldybės biudžetas SB 374930,00 343488,78 Nepanaudotos lėšos: 

9544,57 – darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos (dėl 

darbuotojų ligos), 

9277,47 – komunalinės 

paslaugos, 

5323,50 – kitos nepanaudotos 

lėšos dėl COVID-19,  

4258,52 – sporto ir pramogų 

aikštelė (nepabaigti darbai 2020 

m.), 

3000,00 – grupės Nr. 9 grindų 

remonto darbai. 

2. Biudžetinių įstaigų pajamas už 

suteiktas paslaugas SB(ĮP) 

56228,00 55751,02 476,00 – nesurinktos pajamos 

3. Valstybės biudžeto tikslinė 

dotacija SB (VB), iš jų: 

274649,00 274648,62  
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 Speciali tikslinė dotacija 

ugdymo reikmėms finansuoti K 

263879,00 263879,00  

 Socialinės paramos išmokos D 4978,00 4977,96 1 mokinys aprūpintas mokinio 

reikmenimis, nemokamus pietus 

I pusmetį gavo 2 mokiniai, nuo 

2020 m. rugsėjo 1 d. – 44. 

 Speciali tikslinė dotacija iš 

valstybės vardu paskolintų lėšų 

5792,00 5791,66 4208,00 – išeitinei išmokai 

pagal optimizavimo programą 

1583,66 – COVID-19 suvaldyti 

priemonių įsigijimas 

(dezinfekavimo priemonės, 

termometrai, darbuotojų 

apsaugos priemonės) 

4. Parama (2 procentų lėšos) Kt 2224,41 308,00 2020 m. gauta parama – 815,06 

 Iš viso: 708031,41 674196,42  

 

Pagal Visagino savivaldybės Švietimo plėtros paslaugų programą Nr. 02 iškeltas strateginis tikslas – 

užtikrinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą, kokybišką vaikų ugdymą, kuriant 

modernią saugią, higienos reikalavimus atitinkančią lopšelio-darželio aplinką. Įgyvendinant tikslą 

siekėme tenkinti vietos bendruomenės poreikius, užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų įgyvendinimą, diegti inovatyvias ugdymo formas ir metodus, siekti vaiko pažangos, 

rūpintis ugdytinių saviraiška, užimtumu, sveikata bei saugumu, kurti saugią, estetišką, šiuolaikišką 

aplinką, atitinkančią sveikatos saugos reikalavimus.  

Sudaryti modernias sveikatos saugos reikalavimus atitinkančias sąlygas ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programoms įgyvendinti. 

Uždavinio įgyvendinimui numatytos priemonės: 

1. Lopšelio-darželio veiklos funkcionavimo užtikrinimas. 

Lopšelio-darželio veiklos funkcionavimą užtikrino finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir mokinio 

krepšelio lėšų, iš tėvų įnašų lėšų, 2 procentų paramos lėšų, lopšelio-darželio patalpų nuomos lėšų. 

Pedagoginių darbuotojų atlyginimus mokėjome iš MK ir SB lėšų, kitam personalui iš SB lėšų. Racionaliai 

naudojant lėšas sistemingai atsiskaitėme už panaudotus energetinius išteklius (elektros energijos 

panaudojimą ir vandens panaudojimą). Lėšas skyrėme elektros instaliacijos priežiūrai ir būtinam 

remontui, valymo, skalbimo, ir kt. higienos priemonių įsigijimui, pastato ir teritorijos priežiūrai, vaikų 

ugdymui skirtų patalpų ir lauko įrenginių atnaujinimui, paslaugoms apmokėti, reprezentacinėms išlaidoms 

ir kt. reikmėms. Siekėme kurti modernią funkcionalią, estetišką, stimuliuojančią vaikų veiklą, sveikatos 

saugos reikalavimus atitinkančią aplinką.  

Įdiegėme internetinį ryšį visų grupių patalpose, įvedėme internetinę sistemą „Mūsų darželis“ 

(elektroninis dienynas). Tai sistema, kurioje, tėvai ir ugdymo įstaigos darbuotojai bendrauja tarpusavyje 

siekdami bendro tikslo – kuo geriau išugdyti vaikus. Viena sistemos galimybių – sumažina laiko sąnaudas 

pildant dokumentaciją. Antroji galimybė – padeda įsitraukti į kasdieninį darbą nuotoliniu būdu. Lopšelio-

darželio administracija, naudojant šią sistemą, gali stebėti ir kartu dalyvauti kiekvieno pedagogo veikloje, 

peržiūrėdama savaitės planus, teikdama pasiūlymus ir rekomendacijas. Trečioji galimybė – suteikia 

tėvams tikslingą informaciją apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus. Ketvirtoji galimybė – glaudesnis tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimas keičiantis informacija, patalpinant sistemoje reikalingus dokumentus. 

Užtikrinome vaiko prigimtinių, kultūros, taip pat, ir etninių, socialinių bei pažintinių poreikių 

tenkinimą, kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą.  

1. Mokinių skaičius ir klasių komplektai, kaita per dvejus mokslo metus.  
2020 m. rugsėjo 1 d. sukomplektuota 11 grupių: 

Nuo 1 m. 

iki 

pradinio 

ugdymo 

Nuo 2 m. 

iki 

pradinio 

ugdymo 

Nuo 3 m. 

iki 

pradinio 

ugdymo 

Jungtinė 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė 

Priešmokyklinis 

amžius 

 

Grupių 

skaičius 

 

Iš viso 

(vaikų 

skaičius) 

2 grupės 1 grupė 5 grupės 1 2 grupės 11 183 
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Vaikų skaičius per dvejus metus: 

2019 m. sukomplektuota 11 grupių – 191 vaikas. 

2020 m. sukomplektuota 11 grupių – 183 vaikai, iš jų: 56 – iš lietuviškų šeimų, 46 – iš mišrių šeimų, 

81 – kitakalbių šeimų. 

1. Specialiųjų poreikių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo bendro mokinių 

skaičiaus spalio 1 d. (besimokančių pagal pritaikytas bendrojo lavinimo programas). 

2. Specialiųjų poreikių mokinių 8 vaikai – 4 %. 

3. Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius, pateiktas procentine išraiška nuo 

bendro mokinių skaičiaus spalio 1 d. 
Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius 44 vaikai – 24 %. 

4. Mokiniams teikiama specialioji ir socialinė pagalba (logopedas, spec. pedagogas, mokytojo 

padėjėjas, psichologas, soc. pedagogas ir kt.). 
Mokiniams teikiama logopedo ir psichologo pagalba. Psichologas teikia paslaugą 8 vaikams, 

turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių ir pagal poreikį, logopedas – 35 vaikams. 

5. Neformaliojo švietimo paslaugos (būrelių pasiūla ir paklausa – atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus), mokinių užimtų neformaliajame švietime, dalis savo mokykloje ir kitur. Pagal tėvų 

pageidavimus Būreliai mokykloje: šokių būrelis „D-dance“ – 80 vaikai, folkloro būrelis „Pasagėlė“ – 68 

vaikai, Krepšinio būrelis – 11 vaikų, Futboliuko būrelis – 20 vaikų. Kitose miesto neformaliojo švietimo 

mokyklose būrelius lanko 15 vaikų. 

6. Mokytojų skaičius ir kvalifikacinės kategorijos (mokytojų kvalifikacinės kategorijos 

pateikiamos procentine išraiška nuo bendro mokyklos mokytojų skaičiaus.  
Lopšelyje-darželyje dirbo 22 pedagoginis darbuotojas. 

Vyresniojo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją turi 11 pedagogų – 50 %. 

Muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 1 pedagogas – 5 %. 

Auklėtojo metodininko kvalifikacinę kategoriją turi 4 pedagogai – 18 %. 

Auklėtojo kvalifikacinę kategoriją 2 pedagogai – 9 %. 

Logopedo kvalifikacinę kategoriją 1 pedagogas – 5 %. 

Vyresniojo socialinio pedagogo kvalifikacinę kategoriją 1 pedagogas – 5 %. 

Neatestuoti 2 pedagogai – 9 %. 

7. Įgijusių priešmokyklinį išsilavinimą mokinių dalis 17%, (36 vaikai). 

8. Kiti mokinių pasiekimai (prizinės vietos, olimpiadose, konkursuose, varžybose).  

9. Išorės lėšų pritraukimas (dalyvavimas projektuose, programose, organizacijų investicijos, 2 

procentų GPM lėšos). 
Vykdytos programos: 

Nuo 2011 metų lopšelis-darželis įsijungęs į Europos Sąjungos ir nacionalinio biudžeto lėšomis 

remiamų programų vykdymą „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“. 

Siekiant užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą 

planavome ugdomąją veiklą grupėse, atsižvelgdami į individualius vaikų poreikius, analizavome 

pedagoginės ir metodinės veiklos rezultatus, metodinės tarybos, mokytojų tarybos, vaiko gerovės 

komisijos, mokyklos tarybos posėdžiuose ir tėvų susirinkimuose. 2020 m. ugdymo procesą organizavome 

pagal direktoriaus patvirtintą ikimokyklinio ugdymo(si) programą „Ąžuoliuko takeliu“, priešmokyklinio 

ugdymo bendrąją programą. Ugdėme vaikų socialinę, pažinimo, sveikatos saugojimo, komunikavimo, 

meninę, kompetencijas. Ugdytinių tėvai kiekvienais metais turi galimybę rinktis priešmokyklinio ugdymo 

modelius. Priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdymo turinys planuojamas vieneriems mokslo metams, 

priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos organizavimo tvarkos apraše, kurį aptarus Mokytojų taryboje 

tvirtino direktorius. Ugdymo turinio įgyvendinimas atsispindi trumpalaikiuose planuose, projektuose. 

Pedagogai diferencijavo ir individualizavimo ugdymą, pritaikė pagal ugdytinių poreikius, pasitelkdami 

tėvus rengė edukacinius projektus.  

Į priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą integravome tarptautinę programą „Laikas kartu“. 

Nuolat domimasi šios programos įgyvendinimu, nes ji skirta vaikų emocinių įgūdžių tobulinimui. 

Vyresniojo amžiaus grupėse vykdoma tarptautinė programa „Zipio draugai“ – socialiniams įgūdžiams 

tobulinti, kitose amžiaus grupėse – Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programa. 

Tobulindami lopšelio-darželio ir šeimos bendradarbiavimą, plėtodami tėvų švietimą siekėme, kad 
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tėvai taptų partneriais vaikų ugdyme, teikėme tėvams metodinę pagalbą vaikų ugdymo, kalbėjimo ir 

kalbos sutrikimų ir sveikatos saugojimo klausimais. 2020 m. organizavome tradicinius renginius 

numatytus pedagogų ugdymo planuose, taip pat ir buvo nemažai tokių renginių, kurie buvo organizuoti 

arba dalyvaujama juose. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai tęsė dalyvavimą Lietuvos futbolo 

federacijos edukaciniame projekte „Futboliukas“ (Jūratė Juršienė, Violeta Liškevičienė, Olga Kostygova 

ir ugdytinių tėvai). 

Atnaujinta lopšelio-darželio internetinė svetainė – toliau tobulinama. Įvestas interneto ryšys į visas 

grupes. Pedagogams suteikta galimybė IKT panaudoti ugdymo procese. Sistemingai tobulinamas darbas 

su elektroniniu dienynu. 

Lopšelyje-darželyje teikiamos vaikų maitinimo paslaugos. Maitinimas organizuojamas pagal 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašą patvirtintą 

lopšelio-darželio direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. (1.7) V-188. Maitinimo valgiaraščiai 

tvirtinami lopšelio-darželio direktoriaus. Ugdytiniams suteikta galimybė maitintis tris kartus per dieną, 

gauti nemokamą ir lengvatinį maitinimą (Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose 

nustatymo tvarkos aprašas dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko 

išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašas patvirtintas Visagino 

savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69). Siekiant pagerinti vaikų mitybą, ugdyti 

vaisių, daržovių ir pieno produktų vartojimo įpročius Mokykla dalyvauja programose: „Vaisiai 

mokykloms“ ir „Pienas vaikams“, kurios finansuojamos iš Nacionalinio ir Europos Sąjungos biudžetų. 

Mokyklos materialinė bazė sistemingai atnaujinama ugdymo ir ūkio priemonėmis. Atnaujinti baldai 

logopedo kabinete, grupėje Nr. 13 įsigyta spinta metodinėms priemonėms, grupėje Nr. 14 – kreidinė- 

magnetinė lenta, priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektai „Opa pa“, kūrybinių užduočių rinkiniai 

„Žaidžiu detektyvą gamtoje“, japoniškas konstruktorius „LaQ“ – 12 vnt., stalo futbolas – 3 vnt., bitės 

robotukai su kilimėliais – 2 vnt., raidyno plakatas priešmokyklinio ugdymo grupei Nr. 13, specialiųjų 

priemonių komplektas vaikui turinčiam labai didelių specialiųjų poreikių, metodinė knyga pedagogui 

„STEAM eksperimentai“ – 4 vnt. Tęsėme IT priemonių įsigijimą: nupirkti 3 planšetiniai kompiuteriai, 

projektorius „Epson“, 2 stacionarūs kompiuteriai. Papildėme lauko edukacinę erdvę „Mažieji dailininkai“ 

– 3 molbertais, el. viryklė – 1329,79, metaliniai baldai į virtuvę – 441,65, STEAM komplektai – 2150,90, 

spausdintuvas spalvotas rašalinis – 123,48, serviravimo stalai 10 vnt. –1515,00, rašomieji stalai 6 vnt. – 

592,75, kėdės 9 vnt. – 156,04, kilimai 2 vnt. – 338,80, dulkių siurbliai 7 vnt. – 973,03, siuvimo mašina – 

288,00, svarstyklės – 119,79, pagalvės 45 vnt. – 257,85, termo puodas – 199,95, lauko vazonai 6 vnt. – 

320,82. 

Strateginiame 2020–2022 metų plane numatytos lėšos ugdymo programų įgyvendinimui. 

Vykdydami einamąją finansų kontrolę, prižiūrėjome, kad lėšos būtų naudojamos pagal straipsnius. Nuo 

2020-01-01 iki 2021-03-15 ugdymo organizavimas vyko kasdieniu būdu. Nuo 2020-03-16 iki 2020-05-18 

ugdymas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu. Pedagogai naudojo platformas – padlet, messenger, 

elektroninį paštą, Google meating. Teikė informaciją tėvams apie mokestį už teikiamas paslaugas, siuntė 

užduotis vaikams ir laukė grįžtamojo ryšio. Nuotoliniame ugdyme dalyvavo 70 procentų vaikų. Švietimo 

pagalba buvo teikiama nuotoliniu būdu. Psichologas, logopedas rengė nuotolines konsultacijas tėvams 

panaudodami Google meating platformą. Nuo 2020-05-19 laikydamiesi saugos reikalavimų ugdymą 

vykdėme tiesioginiu būdu. Siekdami kaitos pedagogai savo kvalifikaciją kėlė dalyvaudami kvalifikacijos 

tobulinimo seminaruose Per 2020 m. pedagogai vidutiniškai tobulino kvalifikaciją 16 d., vadovai 4 dienas, 

kiti administracijos darbuotojai 3 dienas (nuotoliniu būdu). Pedagogai skleidė savo gerąją darbo patirtį 

respublikiniu mastu – straipsnis „Nuotolinio darbo iššūkiai“ (Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė, Lida 

Aksionova) Švietimo naujienos, respublikinės piešinių parodos organizavimas „Palinkėjimas darželiui“ 

(Jūratė Juršienė, Violeta Liškevičienė, Olga Kostygova) respublikinės nuotraukų parodos organizavimas 

„Tarp Jūsų rankų“ (Laima Umbrasienė , Asta Mainelienė, Jūratė Briskmanienė, Lida Aksionova). 

Ne visos įvyko pedagogų suplanuotos parodos, šventės, viktorinos, pramogos, konkursai, varžybos, 

ekskursijos (pagal metodinės veiklos planą), nes buvo paskelbta Lietuvoje ekstremali situacija 

(karantinas) dėl COVID-19. Vaikų ugdymas vyko nuotoliniu būdu. Renginiams kurie įvyko pedagogai 

ruošėsi iš anksto. Stengėsi parinkti užduotis vaikams, kurios būtų įdomios ir suteiktų vaikams ne tik 

džiaugsmo, bet ir žinių. Vaikai, tėvai ir pedagogai liko patenkinti įvykusiais renginiais.  

Taip pat buvo parengti vaikų projektai grupėse: projektas  „Figūraičiai“ (R. Skromnienė, A. 
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Skutkevičienė); „Mano knygelės gražios, spalvotos“ (I. Vaiciukevič, D. Bileišienė); „Pramogų šalis 2020“ 

(V. Liškevičienė, J. Juršienė ir I. Vaiciukevič); „Košė malošė“ (A. Radkevič, L. Umbrasienė, D. 

Bileišienė); „Spalvoti žaidimai“ (V. Svikščienė, L. Aksionova); „Vai tai sniego baltumėlis“ (R. Luniova); 

„Rudens voratinklis“ (J. Briskmanienė, L. Aksionova). Juos pedagogai pristatė metodinio posėdžio metu.  

Projektai įgyvendinti, bet nepristatyti pedagogų bendruomenei dėl COVID-19  

„Noriu būti savarankišku“ (D. Derenčiūtė, A. Skutkevičienė); „Žuvytėlė plaukia“ (R. Skromnienė ir 

A. Skutkevičienė); „Mes ne kartu, bet drauge“ (R. Luniova); „Saulutė budina visus“ (J. Briskmanienė ir L. 

Aksionova); „Tipu tapu į darželį“ (N. Kardelienė); „Margas žodžių pasaulis“ (J. Juršienė); „Kap kap kap 

lietutis lyja“ (A. Radkevič ir D. Bileišienė); „Sraigės“ (L. Umbrasienė ir O. Kostygova); „Lyk, lietuti!“ 

(O. Kostygova); „Aš – mažas Lietuvos pilietis“ (J. Juršienė, O. Kostygova); „Bitutė – robotas „Bee – bot“ 

(O. Kostygova, V. Liškevičienė); „Aš einu Rudenėlio takeliu“ (I. Vaiciukevič, L. Umbrasienė). 

Projektinė veikla, metodiniai darbai, kita veikla. Dalyvauta seminaruose, konferencijose. 

Įgyvendintas Lietuvos futbolo federacijos ir Lietuvos masinio futbolo asociacijos projektas 

,,Futboliukas‘. I. Oficerova, D. Remeikienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogės J. Juršienė, V. 

Liškevičienė, O. Kostygova. 

2020-01-31 Lietuvos futbolo federacijos ir masinio futbolo asociacijos projektas ,,Futboliukas“. 

Bendradarbiavimas su ,,Žiburio“ pagr. mokykla, paroda ,,Mano draugas ,Futboliukas“, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogės J. Juršienė, V. Liškevičienė, D. Sadovnikaitė. Gauti diplomai už aktyvų įsitraukimą ir 

pagalbą organizuojant ,,Futboliuko“ veiklas. 

2020-01-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė su ugdytiniais 

dalyvavo respublikinėje priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Lietuva vaiko delne“. 

2020-01-31 pedagogės R. Luniova, K. Ragauskienė, L. Umbrasienė, N. Kardelienė, I. Vaiciukevič, 

logopedė V. Andrejevienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo pedagogų, Švietimo pagalbos 

specialistų projekte – idėjų mugėje „Emocijų skrynelė“. 

2020-01-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė su ugdytiniais ir 

auklėtojos V. Svikščienė, L. Aksionova su tėvais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Žaisk, Juokauk, Su Raidėmis Draugauk!“ 

2020-01-31 auklėtoja L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje piešinių parodoje, 

skirtoje tautodailės metams pažymėti „Puošia, šildo ir pasakoja“. 

2020-01-31 auklėtoja L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo Šalies švietimo įstaigų bendruomenių 

kūrybinių darbų konkurse - parodoje „Aš - dizaineris“. 

2020-01-31 meninio ugdymo pedagogė I. Cicėnienė su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos vaikų ir 

moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“. 

2020-01-31 ,,Pelėdžiukų mokyklėlės“ ugdytiniai su priešmokyklinio ugdymo pedagoge V. 

Liškevičiene dalyvavo Sveikatiados iššūkyje – grūdiniai produktai yra sveikatai palankios mitybos 

pagrindas!“, socialiniame tinklapyje „Facebook“ paskyroje. 

2020-01-31 pedagogės L. Aksionova ir V. Svikščienė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų kūrybinės veiklos projekte „Metų laikai – mano draugai“. 

2020-02-28 pedagogės L. Aksionova, V. Svikščienė, L. Umbrasienė su ugdytiniais dalyvavo 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių kūrybinių darbų 

projekte „Išskleisk sparnus, vaikystės paukšte“. 

2020-02-28 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J.Juršienė ir auklėtojos D. 

Bileišienė. L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje „Vėl plazda trispalvės“. 

2020-02-28 pedagogės R. Skromnienė, A. Skutkevičienė, D. Bileišienė, A. Mainelienė, I. Cicėnienė 

dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo priemonių iš antrinių 

žaliavų projekte „Antras daiktų gyvenimas“. 

2020-02-28 auklėtoja D. Bileišienė su ugdytiniais ir J. Juršienė su ugdytiniais dalyvavo 

nacionaliniame vaikų piešinių konkurse „Lietuvos paukščiai 2020“. 

2020-03-31 auklėtojos R. Skromnienė, A. Skutkevičienė, L. Umbrasienė, V. Svikščienė, L. 

Aksionova, A. Mainelienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų akcijoje „Penktadienis kitaip“. 

2020-06-30 auklėtojos R. Skromnienė, L. Aksionova, V. Svikščienė, A. Skutkevičienė su 

ugdytiniais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų aktyvių - 



6 

 

 

pažintinių veiklų projekte ,,Lauko žaidimai“.  

2020-07-31 pedagogė N. Kardelienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų konkurse „Mano laiminga diena“. 

2020-09-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė ir auklėtojos A. Radkevič, L. Aksionova 

su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Aš 

beržas – lietuviškas beržas“. 

2020-09-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Vasarėlė išaugino, 

rudenėlis sunokino“. 

2020-09-30 direktorė I. Oficerova, direktorės pavaduotoja ugdymui D. Remeikienė, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogė J.Juršienė ir auklėtojos A. Radkevič, L. Aksionova, A. Skutkevičienė, 

R. Luniova, D. Derenčiūtė, O. Kostygova, I. Vaiciukevič su ugdytinias dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos akcijoje, skirtoje paminėti Tarptautinę dieną be 

automobilio „Rieda ratai rateliukai“. 

2020-09-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė ir auklėtojos R. 

Skromnienė, A. Radkevič, V. Svikščienė, A. Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacijos akcijoje, skirtoje paminėti Kūno 

kultūros ir sporto dieną „Mažoji mylia – 2020“. 

2020-10-30 „Bitučių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis V. Svikščiene, L. Aksionova dalyvavo 

Sveikatiados konkurse „10000 žingsnių yra vieni juokai!“ socialiniame tinklapyje „Facebook“ paskyroje. 

2020-10-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė ir auklėtojos R. 

Skromnienė, A. Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų fotografijų parodoje  „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“. 

2020-10-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Liškevičienė su ugdytiniais dalyvavo programos 

eTwinning projekte Halloween pumpkin cousin. 

2020-11-30 meninio ugdymo pedagogė I. Cicėnienė ir auklėtojos L. Aksionova, V. Svikščienė, R. 

Skromnienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame kūrybiniame projekte ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikams „Labas tau sakau“. 

2020-11-30 auklėtojos R. Luniova, J. Briskmanienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Visi 

mes skirtingi –  visi mes vienodi“. 

2020-11-30 pedagogė R. Luniova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje 

STEAM kūrybinės laboratorijos „Aš stebiu orus“. 

2020-11-30 pedagogės R. Luniova, N. Kardelienė, D. Bileišienė su ugdytiniais dalyvavo 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, vaikų tėvų ir pedagogų virtuali fotografijų 

parodoje „Kalėdinis žaisliukas“. 

2020-11-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė ir auklėtojos R. 

Luniova, O. Kostygova, N. Kardelienė, I. Vaiciukevič su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Padovanok 

draugui šypseną“. 

2020-11-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Liškevičienė ir auklėtojos D. Derenčiūtė, A. 

Radkevič, R. Skromnienė, A. Skutkevičienė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo karpinių parodoje „Žibintai - šviesos nešėjai“. 

2020-11-30 pedagogė D. Bileišienė  dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų, vaikų ir tėvų kūrybinių darbų parodoje „Teatro lėlė“. 

2020-11-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė su ugdytiniais 

dalyvavo respublikinėje ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas draugui“. 

2020-11-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Liškevičienė su ugdytiniais dalyvavo programos 

eTwinning projekte Our Advent calendar / Mano, tavo, mūsų advento kalendorius. 

2020-11-30 pedagogės A. Radkevič, L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ugdymo 

įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų kūrybinių darbų fotografijų parodoje 

„Kuriame rudenį“. 

2020-11-30 pedagogės R. Skromnienė, A. Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 
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ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtuali nuotraukų parodoje „Advento vainikas“. 

2020-12-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė, pedagogės L. Aksionova, V. Svikščienė, 

L. Umbrasienė, D. Bileišienė, R. Skromnienė, A. Skutkevičienė, A. Radkevič su ugdytiniais dalyvavo 

respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  kūrybinių darbų projekte „Kalėdų 

atvirukas – dėmesys vienišam“. 

2020-12-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė, meninio ugdymo pedagogės I. 

Cicėnienė, pedagogės L. Aksionova, A. Skutkevičienė dalyvavo Tarptautiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų aplinkosaugos projekte „Eglutę gaminu pats“. 

2020-12-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė, auklėtoja D. Bileišienė su ugdytiniais 

dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų projekte 

„Kalėdų eglutė 2020“. 

2020-12-31 pedagogės R. Skromnienė ir A. Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame 

projekte Steam kūrybinės dirbtuvės „Juoda - balta“. 

2020-12-31 pedagogės A. Mainelienė ir L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, ir jų tėvų, mokytojų virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Senio Besmegenio šalyje“. 

2020-12-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame 

projekte „Papuošiu Kalėdas sava eglute“. 

2020-12-31 pedagogė L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje ugdymo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, ir jų tėvų, mokytojų virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Tautodailės raštais ir simboliais puošiame Kalėdų Senelio roges“. 

2020-12-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų, tėvų virtualus kūrybinių darbų 

projekte-parodoje „Tikėkim Kalėdų stebuklais“, 

DALYVAVIMAS NUOTOLINIU BŪDU 

2020-03-31 pedagogės N. Kardelienė, V. Svikščienė, L. Umbrasienė, L. Aksionova, R. Luniova, I. 

Vaiciukevič, J. Juršienė su ugdytinais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo projekte „Velykinis personažas“. 

2020-03-31 pedagogė R. Luniova dalyvavo LMS Visagino MSIC ir britų tarybos programos 

„Active Citizens“ projekte „Pilietis namuose“. 

2020-03-31 auklėtojos V. Svikščienė, L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo palaikymo akcijoje 

„Vienybė težydi“. 

2020-03-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogės J. Juršienė su ugdytiniais dalyvavo 

respublikiniame priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinių klasių mokinių piešinių konkurse „Laisvė 

mano akimis“. 

2020-03-31 priešmokyklinio ugdymo pedagogė J. Juršienė ir auklėtoja D. Bileišienė su ugdytiniais 

dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje – 

pilietinėje iniciatyvoje „Pavasarinis linkėjimas Jūsų namams II“. 

2020-04-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, ir auklėtojos N. Kardelienė, R. 

Luniova, V. Svikščienė, L. Aksionova, L. Umbrasienė, A. Mainelienė, D. Derenčiūtė dalyvavo 

respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų projekte „Velykų 

margutis“. 

2020-04-30 pedagogės R. Skromnienė, R. Luniova, V. Svikščienė, L. Aksionova, L. Umbrasienė, A. 

Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų virtualioje piešinių parodoje „Lietuva didvyrių žemė“. 

2020-04-30 pedagogės L. Aksionova, V. Svikščienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų parodoje „Mano Šv. Velykos 

lange“. 

2020-04-30 „Bitučių“ grupės auklėtinė su pedagogėmis V. Svikščiene, L. Aksionova dalyvavo 

,,Sveikatiados iššūkyje - pieno tūsas!“ socialiniame tinklapyje „Facebook“ paskyroje. 

2020-04-30 pedagogės V. Svikščiene, L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų parodoje „Mainos rūbas, 

margo svieto“. 

2020-04-30 pedagogės L. Aksionova, V.Svikščienė su ugdytiniais ir jų tėvais dalyvavo 
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respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų (globėjų) ir mokytojų kūrybinėje 

nuotraukų parodoje „Skarelė močiutei“. 

2020-04-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė ir auklėtojos N. 

Kardelienė, V. Svikščienė, L. Umbrasienė, L. Aksionova, D. Derenčiūtė, R. Skromnienė, A. 

Skutkevičienė, R. Luniova dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

įstaigų pedagogų projekte „Užburiantis origamio menas“. 

2020-04-30 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė ir auklėtojos N. 

Kardelienė, L. Aksionova, R. Luniova, D. Derenčiūtė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų virtualioje fotografijų parodoje „Originaliausia 

darbo vieta“. 

2020-04-30 pedagogė A. Mainelienė dalyvavo su ugdytiniais kūrybinių darbų virtualioje erdvėje 

„Mamyte, tu mieliausia“. 

2020-04-30 pedagogė A. Mainelienė dalyvavo su ugdytiniais projekte virtualioje platformoje 

„Žaidimų pasaulyje“. 

2020-04-30 auklėtojos J. Briskmanienė, L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo Lietuvos respublikos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje piešinių parodoje „Ačiū“. 

2020-04-30 auklėtojos J. Briskmanienė, L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

akcijoje „Dovana medicinos darbuotojams – baltos gėlės lange“. 

2020-05-29 priešmokyklinio ugdymo pedagogė V. Liškevičienė ir pedagogės J. Briskmanienė, L. 

Aksionova, A. Mainelienė, L. Umbrasienė, V. Svikščienė, R. Skromnienė, A. Skutkevičienė, N. 

Kardelienė su ugdytinių tėvais dalyvavo respublikinėje lopšelių - darželių „Ąžuoliukas“ nuotraukų 

parodoje „Tarp jūsų rankų“. 

2020-05-29 pedagogės A. Mainelienė, I. Vaiciukevič, L. Umbrasienė, V. Svikščienė su ugdytiniais 

dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų nuotraukų 

parodoje „Mano šeima“. 

2020-05-29 auklėtojos L. Aksionova, V. Svikščienė, L. Umbrasienė, J. Briskmanienė, R. Luniova su 

ugdytiniais dalyvavo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų virtualioji parodoje „Pasipuošė žemė žiedais“. 

2020-05-29 pedagogės L. Aksionova, V. Svikščienė, L. Umbrasienė dalyvavo respublikiniame 

virtualiame ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir kūrybinių darbų nuotraukų konkurse „Labas, Bite, tu 

darbštuole...“. 

2020-05-29 auklėtojos V. Svikščienė, L. Aksionova su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, pedagogų ir vaikų virtualioje piešinių parodoje 

„Sveikos ir laimingos vaikystės šypsena“. 

2020-05-29 pedagogės L. Aksionova, V. Svikščienė, L. Umbrasienė, A. Mainelienė su ugdytiniais 

dalyvavo respublikinėje vaikų kūrybinių darbų nuotraukų virtualioje parodoje „Pavasario spalvos“. 

2020-05-29 auklėtojos D. Bileišienė, L. Aksionova, V. Svikščienė, L. Umbrasienė, R. Luniova su 

ugdytiniais dalyvavo respublikiniame virtualiame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų 

piešinių ir nuotraukų konkurse „Gėlės aplink mus“. 

2020-05-29 pedagogės R. Skromnienė, A. Skutkevičienė su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje „Tai vabzdžių gražumas, tai vabzdžių 

margumas“. 

2020-05-29 priešmokyklinio ugdymo pedagogės V. Liškevičienė, J. Juršienė su ugdytiniais 

dalyvavo „Futboliuko“ renginyje, skirtame paminėti vaikų gynimo dieną. Sportuojame kitaip: žaidžiame 

futboliuką su šeima. Organizatoriai Lietuvos masinio futbolo asociacija. 

2020-05-29 „Žvaigždučių“ grupės ugdytinis su auklėtojomis J. Briskmanienė, L. Aksionova 

dalyvavo ,,Sveikatiados iššūkyje renkuosi sveikatai palankius užkandžius!“ socialiniame tinklapyje 

„Facebook“ paskyroje ir gavo padėką už dalyvavimą. 

2020-05-29 pedagogės L. Aksionova, J. Briskmanienė su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų eilėraščių konkurse „Poezijos pavasaris karantino metu“. 

Lopšelio-darželio kultūrinį gyvenimą pagyvino rengiamos parodos ir interjero atnaujinimas įvairių 

kalendorinių švenčių bei įsimintinų dienų metu. Lopšelio-darželio pedagogų ir vaikų tėvų kūrybiniai 

darbai suteikė lopšelio-darželio interjerui estetiškumo. Organizuotos ekskursijos, sportinės pramogos, 

varžybos vaikams, kurių metu buvo praplėstos vaikų kompetencijos, stengiantis skiepyti meilę savo šaliai, 

formuoti sveikos gyvensenos įgūdžiu bei ugdyti vaikų emocinį intelektą. Projektų įgyvendinimo metu 
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vaikai įgijo žinių, mokėsi gražaus bendravimo, vaikų tėvai buvo partneriai ir pagalbininkai. Pedagogai 

išplėtė savo kompetencijas. 

2020 m. lopšelio-darželio bendruomenė paminėjo 30 m. veiklos jubiliejų. Pedagogės D. Bileišienė, 

A. Mainelienė ir L. Umbrasienė organizavo parodą „Tau, darželi“. Lopšelio-darželio darbuotojams – kaip 

dovana – organizuota edukacinė – pramoginė išvyka į Pakruojo dvarą (panaudotos SB ir 2-jų procentų 

paramos lėšos pagal sąmatos straipsnius „Transporto išlaidos“ ir „Kitos paslaugos“). 

Įvykusių renginių, konkursų, švenčių, išvykų veiklų trumpi pristatymai ir/ar nuotraukos, sveikinimai 

laureatams talpinami stenduose ir internetiniame puslapyje www.visaginoazuoliukas.lt., www.visaginas.lt, 

lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ Facebook puslapyje. Programos planas  įgyvendintas 96,4 %,, visi 

uždaviniai įgyvendinti mažesnėmis sąnaudomis. 

Pagal Visagino savivaldybės Švietimo plėtros paslaugų programą Nr. 06 iškeltas strateginis tikslas – 

teikti socialinę paramą priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams. Įgyvendinant tikslą numatėme teikti 

nemokamą maitinimą priešmokyklinio amžiaus vaikams ir finansinę paramą ugdymo priemonių įsigijimui 

priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagal Visagino savivaldybės 

administracijos teisės aktus. Ši programa įgyvendinta 100 %, Lopšelio-darželio veiklos planas 

įgyvendintas. Priešmokyklinio amžiaus vaikai laiku gavo jiems nustatytą valstybės paramą – nemokamą 

maitinimą ir buvo aprūpinti mokinio reikmenims. 

Pagal Visagino savivaldybės Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programą Nr. 07 

iškėlėme strateginį tikslą – stiprinti vaikų sveikatą, gerinant vaikų mitybą. Atsižvelgiant į tai, kad 

vaikai neturi įpročio gerti pieną ir valgyti vaisius bei daržoves inicijavau siekti, kad šie įpročiai būtų 

nuolat stiprinami. Įgyvendinant strateginį tikslą siekiau, kad būtų pagerinta ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų mityba, dalyvaujant paramos programose „Vaisių ir daržovių bei pieno ir 

pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose“. Siekiau, kad būtų skatinami vaikų įpročiai 

vartoti pieno produktus, vaisius ir daržoves, bendraamžių aplinkoje. Šis programos planas įgyvendintas 

100%. Pagerinta vaikų sveikata, padaryta įtaka vaikų mitybos įpročiams, atkreiptas šeimos dėmesys į 

mitybos įpročius. 

Pagal Visagino savivaldybės aplinkos apsaugos programą Nr. 08 iškėlėme strateginį tikslą – kurti 

saugią, švarią ir sveiką aplinką. Įgyvendinant tikslą siekiau užtikrinti, lopšeliui-darželiui teikiamos 

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo įstatymo ir aplinkos ministro tvirtinimo Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento 

reikalavimus. Paviršinių nuotekų nuotakyno sistema buvo tvarkoma pagal 2016 m. balandžio 11 d. 

Abonento paviršinių nuotekų priėmimo į paviršinių nuotekų tinklus sutartį Nr. 10.94-28/(3.31) SS-25 su 

UAB „Visagino būstas“. Programa įgyvendinta 95,8% nes nuo 2020 m. liepos 1 d. pasikeitė įkainiai. 

Pagal Visagino savivaldybės Viešosios infrastruktūros plėtros programą Nr. 10, prioritetą teikėme 

aplinkos, atitinkančios saugos ir sveikatos reikalavimus, sukūrimui. Iškeltas strateginis tikslas – prižiūrėti 

ir modernizuoti lopšelio-darželio aplinką. Įgyvendinant šį tikslą siekėme garantuoti kokybišką 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, užtikrinti įstaigos būtiniausių reikmių 

tenkinimą, kuriant saugias vaikų ugdymo sąlygas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus. Siekėme, 

kad būtų sistemingai prižiūrimas ir remontuojamas lopšelio-darželio turtas.  

Darželio kieme pradėta įrengti krepšinio aikštelė, darbų užbaigimas 2021 metų I pusmetyje –suma – 

9375,08 Eur. Atliktas virtuvės patalpų kapitalinis remontas – užtikrinta patiekalų gaminimo kokybė, 

pagerintos darbo sąlygos lopšelio-darželio virtuvės personalui. Suremontuota el. skydinė – 1181,30 Eur. 
2020metais lopšelio-darželio takelių trinkelių remontas (labai bloga būklė) neatliktas, nes nebuvo skirta 

lėšų, takelių trinkelių remontas numatytas 2021 m. Pateikėme Visagino savivaldybės administracijai 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ būtinų remontuoti objektų sąrašą. Programa įgyvendinta 

52 % nes nepanaudota 3000,00 Eur grupės Nr. 9 grindų remontui dėl objektyvių priežasčių, 4258,00 Eur. 

nepanaudota krepšinio aikštelės remontui. Šios lėšos perkeltos į 2021 m., nes pagal darbų sutartį krepšinio 

aikštelės užbaigimo terminas 2021 m. gegužės mėn. 

 

 

 

 

 

 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginas.lt/
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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. Įgyvendinti 

virtuvės patalpų 

remontą, aprūpinti 

virtuvę reikalinga 

nauja įranga, 

organizuoti sklandų 

virtuvės darbuotojų 

darbą ir vaikų 

maitinimą remonto 

metu. 

Virtuvės patalpos 

atitinka higienos 

normos 

reikalavimus, 

virtuvėje yra visa 

maisto gaminimui 

reikalinga įranga. 

Iki 2020 metų balandžio 1 d. 

sudaroma sutartis su lopšeliu 

darželiu „Gintarėlis“ dėl 

maisto gaminimo lopšelio-

darželio virtuvės patalpose 

nuo 2020-06-15 lopšelio-

darželio „Ąžuoliukas“ 

vaikams. Vaikų maitinimas 

remonto metu vykdomas 

nepažeidžiant higienos 

normų ir tenkinant vaikų ir 

tėvų poreikius. 

2020-04-24 sudaryta 

Energetinių išteklių 

naudojimo sutartis Nr. 

(3.31.) SS-24 su Visagino 

Draugystės progimnazija. 

Virtuvės remonto darbų 

metu maistas gaminimas 

vyko Visagino Draugystės 

progimnazijoje ir 

nepažeidžiant higienos 

normų, sėkmingai 

pristatomas termosuose į 

lopšelį-darželį. Patenkinti 

tėvų ir vaikų poreikiai.  

2020 m. rugsėjo mėn. 

virtuvės remonto darbai 

sėkmingai užbaigti. 

Įsigyta el. viryklė ir 

metaliniai baldai. 

Atnaujinta visa virtuvės 

maisto gaminimo įranga. 

Užtikrinta patiekalų 

gaminimo kokybė. 

Pagerintos darbo sąlygos 

lopšelio-darželio virtuvės 

personalui. 

1.2. Organizuoti 

internetinės sistemos 

„Mūsų darželis“ 

įdiegimą. 

 

Informacinių 

technologijų 

taikymas ugdymo 

procese. 

Ši internetinė priemonė 

palengvina ir paspartina 

informacijos prieinamumą, 

suteikia papildomą 

bendravimą patogiu metu, 

taupo laiką pildant ir 

perduodant dokumentus, 

primena apie dokumentų 

pateikimą, pritaikoma prie 

įstaigos poreikių. 

Įdiegta internetinė sistema 

Mūsų darželis Tai sistema, 

kurioje, tėvai ir ugdymo 

įstaigos darbuotojai 

bendrauja tarpusavyje 

siekdami bendro tikslo – 

kuo geriau išugdyti 

vaikus. Viena sistemos 

galimybių – sumažina 

laiko sąnaudas pildant 

dokumentaciją. Antroji 

galimybė – padeda 

įsitraukti į kasdieninį 

darbą nuotoliniu būdu. 

Lopšelio-darželio 

administracija, naudojant 

šią sistemą, gali stebėti ir 

kartu dalyvauti kiekvieno 

pedagogo veikloje, 

peržiūrėdama savaitės 

planus, teikdama 
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pasiūlymus ir 

rekomendacijas. Trečioji 

galimybė – suteikia 

tėvams tikslingą 

informaciją apie vaiko 

ugdymo(si) pasiekimus. 

Ketvirtoji galimybė – 

glaudesnis tėvų ir 

pedagogų 

bendradarbiavimas 

keičiantis informacija, 

patalpinant sistemoje 

reikalingus dokumentus. 

1.3. Parengti 

lopšelio-darželio 

ugdymo dienų 

lankomumo 

apskaitos tvarkos 

aprašą 

Nustatyta: ugdymo 

dienų praleidimo 

priežastys, 

pateisinimą 

patvirtinančių 

dokumentų ir jų 

pateikimo tvarka, 

ugdymo dienų 

lankomumo 

kontrolės būdai ir 

kontrolę vykdantys 

asmenys. 

Reglamentuota vaikų 

lankomumo ugdymo dienų 

apskaita, užtikrins 

sistemingą vaikų 

dalyvavimą ugdymo 

procese. 

Parengtas Visagino vaikų 

lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“ vaikų 

ugdymo dienų lankomumo 

apskaitos tvarkos aprašas 

(2020-02-27 įsakymas Nr. 

(1.7) V-34. Tėvai 

užtikrina punktualų ir 

reguliarų įstaigos 

lankymą. Užtikrinta 

ugdymo dienų 

lankomumas ir kontrolė. 

Reglamentuota 

darbuotojų, už jiems 

pavestas funkcijas 

atsakomybė. Sumažėjo 

klaidų vaiko lankomumo 

apskaitos dokumentuose. 

1.4. Tęsti lopšelio-

darželio internetinės 

svetainės 

www.visaginoazuoli

ukas.lt atnaujinimo 

darbus. 

Internetinės 

svetainės atitikimas 

vyriausybės 

nustatytiems 

reikalavimams. 

Atnaujinta informatyvi 

internetinė svetainė. 

Atnaujintas lopšelio-

darželio internetinis 

puslapis 

www.visaginoazuoliukas.l

t. Puslapis informatyvus, 

atitinka Vyriausybės teisės 

aktų reikalavimus. Laiku 

pateikta informacija apie 

lopšelio-darželio veiklą. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

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. Dalyvavimas Respublikinėje lopšelių-darželių 

„Ąžuoliukas“ sambūrio konferencijoje „Darželis 

Konferencijos metu buvo pasidalinta gerąja darbo 

patirtimi su Lietuvos darželiais, išklausytas 

http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginoazuoliukas.lt/
http://www.visaginoazuoliukas.lt/
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šiandien – iššūkiai ir galimybės“ (2020-09) lektoriaus S.Neifacho seminaras „Pedagogo veiklos 

kokybė. Pedagogo vertinamasis pokalbis darželyje. 

Turinys ir organizavimo procesas“.  

Po konferencijos – idėjos įgyvendinimas įrengti 

krepšinio aikštelę lopšelio-darželio kieme – 

sėkmingai įgyvendinamas.  

3.2.Siekiant pagreitinti ir supaprastinti dokumentų 

valdymo procesą lopšelyje-darželyje parengta visiems 

pedagogams naudotis dokumentų valdymo sistema 

„Kontora“ 

Parengta naudojimui, sukurti darbuotojams 

elektroniniai paštai Dokumentų valdymo sistemoje 

„Kontora“. 

3.3. Vykdoma būrelių veikla (atsižvelgiant į tėvų 

pageidavimus) – futbolo, krepšinio, folkloro, ritminių 

šokių 

Sukurtos sąlygos vaikų meninei saviraiškai, 

puoselėjami tautos papročiai ir tradicijos, skatinamas 

sportinis aktyvumas, sveika gyvensena. 

3.4. Dalyvavimas Respublikiniame Trikrepšio festivalyje 

Kaune (2020-10) 

Festivalio metu buvo pristatyta video medžiaga apie 

trikrepšio varžybas lopšelyje-darželyje, pasidalinta 

patirtimi apie trikrepšio žaidimo metodikos 

įgyvendinimą. 

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 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas langelis: 

1 – nepatenkinamai; 

2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 

4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 

5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
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7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Lopšelio-darželio vidaus kontrolės politikos rengimas ir įgyvendinimas. 

7.2. Darbuotojų asmens duomenų apsauga.  
 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1. Mokytojų profesinės 

kompetencijos augimo 

užtikrinimas, racionalus 

panaudojimas kvalifikacijai 

skirtų lėšų 

Tobulinamos mokytojų 

pedagoginės, 

psichologinės 

kompetencijos. 

Sudaryta paslaugų teikimo sutartis su 

VšĮ „Gyvenimo universitetas LT“ 

Sudarytos sąlygos pedagogams 

naudotis nuotolinių mokymų 

paslaugomis. 

8.2. Robotikos programos 

diegimas ugdymo procese 

Mokymai pedagogams  Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. ugdymo 

proceso organizavimas pagal 

Robotikos programą 1 ikimokyklinėje 

grupėje. 

8.3. Edukacinių erdvių 

lopšelyje-darželyje plėtojimas 

Su darbo grupe parengti 

edukacinių erdvių 

darželio kieme ir viduje 

plėtojimo planą 2021-

2023 m. 

Iki 2021 m. kovo 1 d. parengtas 

edukacinių erdvių plėtojimo lopšelyje-

darželyje planas. 

Iki 2021 m. gegužės 1 d. užtikrintas  

krepšinio aikštelės įrengimo darbų 

užbaigimas. 

Iki birželio 1 d. laisvoje lauko 

pavėsinėje įrengtas eksperimentų ir 

bandymų kampelis (įrengti stalai 

bandymams atlikti, lentynos 

priemonėms susidėti) 

Iki 2021 m. gruodžio 1 d. įrengta 

ugdymo erdvė, kurioje bus interaktyvi 

lenta Prestigio Multi Board. Šios 

lentos yra UHD raiškos ekranas, joje 

integruotas kompiuteris, Windows 10.  

Ši inovatyvi mokymo priemonė 

suteiks galimybę įdomiai, šiuolaikiškai 

ir efektyviai perteikti žinias veiklose. 

Padės individualizuoti ugdymo turinį: 

užduotys bus sukuriamos (arba 

naudojamos jau sukurtos) pagal vaikų 

amžių ir galimybes. Taip pat gerins 

vaiko ir pedagogo bendravimą. 

Išplėstos edukacinės erdvės darželio 

kieme ir viduje. Patenkinti tėvų 

lūkesčiai ir vaikų poreikiai. 
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

9.1. Ilgalaikis nedarbingumas 

9.2. Dėl iškilusių nenumatytų atvejų lopšeliui-darželiui nepakanka finansinių išteklių 

9.3. Dėl iškilusių nenumatytų atvejų lopšeliui-darželiui nepakanka finansinių išteklių 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Visi lopšelio-darželio 2020 m. strateginiai tikslai pasiekti, 

planai įgyvendinti, užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius. Lopšelio-

darželio direktoriaus ataskaitą siūloma įvertinti „labai gerai“. 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė                   __________                 Asta Skutkevičienė        2021-02-01 
(mokykloje – mokyklos tarybos                             (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 


