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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Įgyvendinant 2021 metų veiklos užduotis, remtasi patvirtintais ir galiojančiais Vilniaus lopšelio-darželio 

„Delfinukas“ strateginiais veiklos dokumentais – „Strateginis 2019 – 2023 m. planas”, “Metinis 2021 metų veiklos 

planas”. 

Sukurti patrauklią ugdymosi instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą. 

Atnaujintos bei pedagogų tarybai pristatytos ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Augu sveikas ir saugus 2021-

2025 m.“, programos priedas „Būk saugus 2021-2025 m.“, sveikatos ugdymo programa „Auk didutis – būk 

sveikutis 2021-2025 m.“. Pedagogai į ugdymo veiklas įtraukia STEAM metodą, taiko netradicinius ugdymo(si) 

metodus lauko erdvesė. Vienas iš svariausių rezultatų, atskleidžiant ugdymo įstaigos pedagogų bei kitų darbuotojų 

kokybišką darbą – tai platus ugdymo įstaigos veiklos viešinimas internetinėje erdvėje: 

Švietimo naujienos: 

Ugdymo įstaigose paminėta Vasario 16-oji 2021-02-17  https://www.svietimonaujienos.lt/ugdymo-istaigose-

pamineta-vasario-16-oji/ ; Žemės diena – apkabinkime Žemę  2021-03-23 

https://www.svietimonaujienos.lt/zemes-diena-apkabinkime-zeme/ ; Sporto šventė „Mano tėtis pats stipriausias 

2021“ https://www.svietimonaujienos.lt/sporto-svente-mano-tetis-pats-stipriausias-2021/ „Sąmoningumo 

didinimo mėnuo be patyčių“ 2021-03-31 https://www.svietimonaujienos.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-

patyciu/ Judriai paminėta Pasaulinė sveikatos diena  2021-04-08 https://www.svietimonaujienos.lt/judriai-

pamineta-pasauline-sveikatos-diena/ Sporto šventė baseine „Mažieji plaukikai pirmyn 2021“ 2021-06-23 

https://www.svietimonaujienos.lt/sporto-svente-baseine-mazieji-plaukikai-pirmyn-2021/ Žiemos sporto šventė 

Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ 2021-02-10 https://www.svietimonaujienos.lt/ziemos-sporto-svente-

vilniaus-lopselyje-darzelyje-delfinukas/ „Šok, šok, nesustok!“ – kviečia Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“ 

2021-05- 12 https://www.svietimonaujienos.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/ 

„Kelionė į šaškių šalį“ Vilniaus lopšelyje-darželyje „Delfinukas“ 2021-07-15  

https://www.svietimonaujienos.lt/kelione-i-saskiu-sali-vilniaus-lopselyje-darzelyje-delfinukas/ 

 

Vilniaus miesto savivaldybės tinklapis: 

 Aplinkosauginis projektas - https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-

dalyvauja-aplinkosauginiame-renginyje-vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkursas/  

„Fotografuoju gamtą“,.https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vaikai-stebi-ir-fotografuoja-gamta/  

 

Televizija: 

https://tv.alfa.lt/eko-virusas/ekovirusas-zaliosios-edukacines-erdves-vilniaus-svietimo-istaigose/1058 

https://www.svietimonaujienos.lt/ugdymo-istaigose-pamineta-vasario-16-oji/
https://www.svietimonaujienos.lt/ugdymo-istaigose-pamineta-vasario-16-oji/
https://www.svietimonaujienos.lt/zemes-diena-apkabinkime-zeme/
https://www.svietimonaujienos.lt/sporto-svente-mano-tetis-pats-stipriausias-2021/
https://www.svietimonaujienos.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-patyciu/
https://www.svietimonaujienos.lt/samoningumo-didinimo-menuo-be-patyciu/
https://www.svietimonaujienos.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-diena/
https://www.svietimonaujienos.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-diena/
https://www.svietimonaujienos.lt/sporto-svente-baseine-mazieji-plaukikai-pirmyn-2021/
https://www.svietimonaujienos.lt/ziemos-sporto-svente-vilniaus-lopselyje-darzelyje-delfinukas/
https://www.svietimonaujienos.lt/ziemos-sporto-svente-vilniaus-lopselyje-darzelyje-delfinukas/
https://www.svietimonaujienos.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/
https://www.svietimonaujienos.lt/kelione-i-saskiu-sali-vilniaus-lopselyje-darzelyje-delfinukas/
https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-dalyvauja-aplinkosauginiame-renginyje-vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkursas/
https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-dalyvauja-aplinkosauginiame-renginyje-vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkursas/
https://vilnius.lt/lt/aplinkosauga-ir-energetika/vaikai-stebi-ir-fotografuoja-gamta/
https://tv.alfa.lt/eko-virusas/ekovirusas-zaliosios-edukacines-erdves-vilniaus-svietimo-istaigose/1058
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Dalyvavome  respublikiniame projekte „Sveikatiada“ - "Užkandžių fiesta“, „Sveikatiados iššūkis - nei dienos be 

mankštos!“ „Pusryčiai madinga!“ https://www.facebook.com/page/427621763955969/search/?q=Delfinukas 

Nuosekliai vykdomas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas – ketvirti metai iš eilės sudaryta sutartis su VŠĮ 

„Gyvenimo universitetas LT“ https://www.pedagogas.lt/,  Pedagogai, švietimo pagalbos specialistai turi galimybę 

pasirinkti individualius nuotolinius seminarus, mokymus. (pvz.„STEAM panaudojimo galimybės 

ikimokykliniame ugdyme"; „STEAM dailės ir muzikos terapijos edukaciniai elementai ikimokykliniame 

ugdyme“ ; „Patyriminė veikla gamtamoksliniame ugdyme“ ir kt.) Organizuojami mokymai, seminarai, 

kvalifikacijos kėlimas visiems darbuotojams (pvz."Komandos formavimas“ ir kt.). Sudarytos sąlygos mokytis bei 

atlikti praktiką besimokantiems pedagogams. Esame pasirašę bendradarbiavimo bei studentų praktikos atlikimo 

sutartis su Vilniaus kolegija, Vytauto Didžiojo universitetu. Įstaigoje dirba 1 mokytojas ekspertas, 6 mokytojai 

metodininkai, 2 mokytojai, 5 vyresnieji mokytojai, 8 besimokantys pedagogai, kiti pedagogai, specialistai, 

švietimo pagalbos specialistai: logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas. Vaiko gerovės komisija 

teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, kitataučių, emigrantų šeimoms, teikiama 

pagalba bei  konsultacijos pedagogams. Darnus švietimo pagalbos specialistų, pedagogų bei šeimos komandinis 

darbas užtikrina kokybišką specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą(si).  

Saugoti ir stiprinti bendruomenės sveikatą, formuoti sveikatos stiprinimo žinias ir įgūdžius, sudaryti 

sąlygas saugiai ir aktyviai bendruomenės veiklai.  

Visus 2021 m. organizuojamos bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančios veiklos, įtraukiant bendruomenę – 

darbuotojus, vaikus, tėvelius -  į švenčių, pramogų dalyvavimą. https://www.delfinukas.lt/sok-sok-nesustok-

kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/ ; https://www.delfinukas.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-

diena/ ; https://www.delfinukas.lt/kiskiu-margutis/ ;https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-darzelis-

delfinukas-bendruomenes-sukurta-veliava-lietuvai/  ir kt. Puikiai pavyko dirbant komandoje gerinti darbuotojų 

psichinę ir fizinę sveikatą – video filmukai „Kaip jūs rūpinatės savo sveikata?“, „Mūsų bendruomenės Kalėdos 

2021“, mokymai visai bendruomenei „Komandos formavimas“, „Pozityvūs santykiai kolektyve ir asmeninė 

motyvacija rezultatui bei pokyčiams“ ir kt. Visos bendruomenės sutelktomis pastangomis, laikantis VESOC 

saugumo reikalavimų, užtikrintas darbuotojų bei vaikų saugumas ugdymo įstaigoje. 2021 m.ugdymo įstaigoje 

nebuvo Covid-19 susirgimų židinių t.y.daugiau kaip 5 atvejai vienoje grupėje. 

 Gerinant ugdymo įstaigos veiklą pavyko suaktyvinti savivaldos grupių darbą. Naujai išrinktos pedagogų taryba 

bei darbo taryba aktyviai teikia pasiūlymus dėl ugdymo įstaigos veiklos organizavimo, skatina bendruomenės 

įsitraukimą į veiklas. 

Siekti bendruomenės narių tarpusavio supratimo, empatijos bei plėsti įstaigos bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais.  

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vidaus audito skyriaus specialistais, 

ikimokyklinio ugdymo skyriaus specialistais bei ugdymo įstaigos atsakingais darbuotojais, puikiai pavyko 

įgyvendinti 2021-02-17 pateiktą „Reklomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje BĮ Vilniaus lopšelio-

darželio „Delfinukas“ veiklos vertinimas, įgyvendinimo priemonių planas“. Priemonių įgyvendinimo planas buvo 

vykdomas 2021 m. vasario – liepos mėn.  

Siekiant bendruomenės narių tarpusavio supratimo pavyko sutelkti darbuotojus dalyvauti bendruose kūrybiniuose 

projektuose ugdymo įstaigoje bei už jos ribų. Vilniaus miesto savivaldybės aplinkosauginio skyriaus specialistų 

paskatinti 2021 m.birželio-lapkričio  mėn. dalyvavome aplinkosauginiame Vilniaus miesto savivaldybės švietimo 

įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse. Laimėta II vieta – tai visos mūsų darželio bendruomenės pasiekimas.  

Siekiant plėsti įstaigos bendradarbiavimą bei gerinant pedagogų bei kitų specialistų patirties sklaidą Vilniaus 

mieste bei šalies mastu, kaip vadovas inicijavau socialinių partnerių bendradarbiavimą. 2021 m. pasirašytos 3 

bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais – Vilniaus lopšelis-darželis „Gabijėlė“, Vilniaus lopšelis-

darželis „Žibutė“, Klaipėdos lopšelis-darželis „Klevelis“. Ieškant kitų finansavimo šaltinių bei pritraukiant lėšas į 

https://www.facebook.com/page/427621763955969/search/?q=Delfinukas
https://www.pedagogas.lt/
https://www.delfinukas.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/
https://www.delfinukas.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/
https://www.delfinukas.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-diena/
https://www.delfinukas.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-diena/
https://www.delfinukas.lt/kiskiu-margutis/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-bendruomenes-sukurta-veliava-lietuvai/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-bendruomenes-sukurta-veliava-lietuvai/
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ugdymo įstaigos biudžetą, inicijavau pasirašyti 2 paramos sutartis su paramos davėjais, surinkta 600 € lėšų. 

Bendradarbiaujant su tėvais dėl ES projektų rengimo 2021-12-03 pavyko pateikti paraišką dalyvauti Vilniaus 

miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, 

skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, 

atrankoje. Sporto projekto pavadinimas „Vilnius 700 – mažieji plaukikai pirmyn!“.  

 

 

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. Siekti  

nuolatinio 

ugdymo proceso 

tobulinimo,  

akcentuojant 

vaiko 

individualią 

pažangą, taikant 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programą „Augu 

sveikas ir 

saugus“ ir 

sveikatos 

stiprinimo 

programą „Auk 

didutis - būk 

sveikutis“ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Atnaujinti 

sveikatos 

stiprinimo 

programą „Auk 

didutis - būk 

sveikutis“ 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Taikyti 

netradicinius 

ugdymo būdus ir 

metodus lauko 

edukacinėse 

aplinkose 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Iki 2021-04 

atnaujinta sveikatos 

stiprinimo programa 

„Auk didutis - būk 

sveikutis“. Pateikta 

paraiška dėl sveikatą 

stiprinačių mokyklų 

„Sveika mokykla“ 

narystės atnaujinimo.    

 

 

 

 

1.2.1. STEAM ugdymo 

metodą taiko 6 

ikimokyklinio amžiaus 

grupės. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Atnaujinta sveikatos ugdymo 

programa „Auk didutis-būk sveikutis 

2021-2025 m.“ Pritarta pedagogų tarybos 

posėdyje 2021-12-29 Nr.13 

 

1.1.1.2. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 

programa „Augu sveikas ir saugus 2021-

2025 m.“. Priedas „Būk saugus 2021-2025 

m.“ – vaiko saugos įgūdžių formavimas. 

Pritarta pedagogų tarybos posėdyje 2021-

12-29 Nr.13 

 

 

1.2.1.1.STEAM ugdymo metodą taiko 

visos 11 grupių. 

 

1.2.1.2. Pedagogai renkasi netradicinius 

ugdymo metodus, taiko juos lauko erdvėse. 

https://www.delfinukas.lt/bituciu-grupes-

projektas-fotografuoju-gamta/  

 

https://www.delfinukas.lt/akcija-spalio-1-

oji-tarptautine-muzikos-diena/  

 

1.2.1.3. 2021 m. birželio mėn. pateikta 
paraiška dalyvauti Vilniaus miesto švietimo 

įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkursui. 

Projektas buvo vykdomas birželio-lapkričio 

mėn., aktyviai įsijungė visa bendruomenė. 

https://www.delfinukas.lt/vilniaus-miesto-

svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-

erdviu-konkursas/  

Vilniaus miesto švietimo įstaigų žaliųjų 

edukacinių erdvių konkurse laimėta II vieta. 

https://www.delfinukas.lt/bituciu-grupes-projektas-fotografuoju-gamta/
https://www.delfinukas.lt/bituciu-grupes-projektas-fotografuoju-gamta/
https://www.delfinukas.lt/akcija-spalio-1-oji-tarptautine-muzikos-diena/
https://www.delfinukas.lt/akcija-spalio-1-oji-tarptautine-muzikos-diena/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkursas/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkursas/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-miesto-svietimo-istaigu-zaliuju-edukaciniu-erdviu-konkursas/
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1.2.2. Visi pedagogai 

ugdymo procese, 

planavime naudoja IKT 

priemones. Pravesti 

praktiniai nuotolinio 

ugdymo mokymai 2021 

m. vasario – kovo 

mėn.pagerina ugdymo 

kokybę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerinant lauko edukacinių erdvių aplinkas 

įsigyta: 
3 vnt. smėlio dėžės – 1 230 €, 

1 vnt. žaidimų aikštelė – 2 990 €, 

1 vnt. lauko čiuožykla – 1 400 € 

1 vnt. lauko staliukas su suoliukais - 580 € 

Danga lauko žaidimo aikštelėms – 1 700 € 

 

 

1.2.2.1. Pedagogams, specialistams 2021m. 

kovo - balandžio mėn. pravesti 2 praktiniai 

nuotolinio ugdymo mokymai, diegiant 

elektroninį dienyną. Nuo 2021 m. rugsėjo 

mėn. visi pedagogai naudoja elektroninį 

dienyną ELIIS kasdienėje veikloje. 

 

1.2.2.2. Pedagogai tobulina kompiuternio 

raštingumo įgūdžius naudodami 

kompiuterius kiekvieną dieną.Įsigyta 1 

mobilus telefonas (300 €) 1 video kamera 

kompiuteriui (60 €),   9 telefoninės SIM 

kortelės su interneto paslauga, fotoaparatas 

(380 €,) . Steigėjo Vilniaus miesto 

savivaldybės padovanoti 2 kompiuteriai, 1 

laminavimo aparatas. Naudojamos turimos 

IKT priemonės (viso: 20 kompiuterių, 

telefonai kiekvienoje grupėje, fotoaparatas) 

pagerina bei pagreitina komunikaciją su 

tėvais, pedagogais, praplečia galimybes 

dalintis su tėvais ugdymo įstaigoje 

užfiksuotomis akimirkomis.  

 

1.2.2.3. Naudojant IKT organizuotas 

Respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas 

– „Virtuali knyga. Susipažinkime – Ruduo“ 

https://www.delfinukas.lt/respublikinis-

ikimokykliniu-ir-priesmokykliniu-

ugdymo-istaigu-projektas-virtuali-knyga-

susipazinkime- 

ruduo/  

 

1.2.2.4. Pedagogai praktiškai naudoja IKT 

ugdymo procese. Bendradarbiavimas su 

„Spindulio“ progimnazija. 

https://www.delfinukas.lt/bendradarbiavim

o-projektas-zaisime-mokysimes-

draugausime-ir-kartu-sv-kaledu-

sulauksime/  

 

https://www.delfinukas.lt/respublikinis-ikimokykliniu-ir-priesmokykliniu-ugdymo-istaigu-projektas-virtuali-knyga-susipazinkime-ruduo/
https://www.delfinukas.lt/respublikinis-ikimokykliniu-ir-priesmokykliniu-ugdymo-istaigu-projektas-virtuali-knyga-susipazinkime-ruduo/
https://www.delfinukas.lt/respublikinis-ikimokykliniu-ir-priesmokykliniu-ugdymo-istaigu-projektas-virtuali-knyga-susipazinkime-ruduo/
https://www.delfinukas.lt/respublikinis-ikimokykliniu-ir-priesmokykliniu-ugdymo-istaigu-projektas-virtuali-knyga-susipazinkime-ruduo/
https://www.delfinukas.lt/respublikinis-ikimokykliniu-ir-priesmokykliniu-ugdymo-istaigu-projektas-virtuali-knyga-susipazinkime-ruduo/
https://www.delfinukas.lt/bendradarbiavimo-projektas-zaisime-mokysimes-draugausime-ir-kartu-sv-kaledu-sulauksime/
https://www.delfinukas.lt/bendradarbiavimo-projektas-zaisime-mokysimes-draugausime-ir-kartu-sv-kaledu-sulauksime/
https://www.delfinukas.lt/bendradarbiavimo-projektas-zaisime-mokysimes-draugausime-ir-kartu-sv-kaledu-sulauksime/
https://www.delfinukas.lt/bendradarbiavimo-projektas-zaisime-mokysimes-draugausime-ir-kartu-sv-kaledu-sulauksime/
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1.3. Tobulinti 

individualią 

ikimokyklinio 

amžiaus ugdytinių 

pasiekimų 

stebėseną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1. Pasirinkta 

internetinė platforma, 

kuri padeda  

pedagogams, tėvams, 

administracijai 

teikti/gauti individualią 

informaciją apie vaiko 

pasiekimus, ugdymą. 

I etapas 2021 m. vasario-

kovo mėn.;  

II etapas – 2021 

balandžio-lapkričio mėn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Atlikta 

bendruomenės apklausa 

dėl internetinės 

platformos efektyvumo. 

50 % respondentų  

tenkina pateikta 

individuali ugdytinių 

pasiekimų stebėsena bei 

informacijos pateikimas 

internetinėje platformoje. 

1.2.2.5. 93 % pedagogų visus metus 

naudojasi www.pedagogas.lt VIP naryste, 

nuotoliniais mokymais. Išklausyti 

individualiai pasirinkti kursai, mokymai 

kelia pedagogų kvalifikaciją, motyvaciją 

dirbti.  

 

1.2.2.6. 2021 m. liepos mėn. Atlikta 

anketinė apklausa “Mokyklos pedagogai 

bei informacinės ir kompiuterinės 

technologijos (IKT)“. 

 

 

1.3.1.1. Pedagogų bendruomenei 

pristatytos 2 elektroninio dienyno 

platformos „MANO DARŽELIS“ ir , 

ELIIS“.  

1.3.1.2.Atlikta pedagogų, specialistų 

apklausa dėl internetinio dienyno praktinio 

pritaikomumo, naudingumo  

79% už- elektroninį dienyną ELIIS,  

21% - už „MANO DARŽELIS“ 

Elektroninis dienynas naudojamas 

pedagogų, specialistų, administracijos 

informacijos perteikimui, pedagoginės 

patirties sklaidai, vaikų pasiekimų 

vertinimui. 

1.3.1.3. Vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių (SUP) vertinimą 

bendradarbiaujant su VGK (vaiko gerovės 

komisija) atlieka pagalbos vaikui 

specialistai - logopedas, specialusis 

pedagogas ir kt.  

 

 

1.3.2.1. Atlikta tėvų bendruomenės 

apklausa parodo, kad 76 % apklaustųjų 

domisi, stebi elektroninį dienyną, 50 % 

respondentų pažymi, kad yra informuoti 

apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus, 56 % 

apklaustųjų pakanka informacijos, kurią 

gauna iš vaiko grupės pedagogų. 

2. Saugoti ir 

stiprinti 

darbuotojų 

sveikatą, 

sudaryti sąlygas 

saugiai ir 

aktyviai 

2.1. Stiprinti 

kolegialaus 

profesinio augimo 

kultūrą. 

 

 

 

2.1.1. Pedagogai stiprina 

grupių komandų 

tarpusavio ryšį, dalinasi 

gerąja patirtimi. 

Atviros veiklos 

1kartas/metus 

 

2.1.1.1. 2021 m. pravesti 5 susitikimai su 

grupių komandomis (vadovas, pavaduotoja 

ugdymui, 3 žmonės grupės komanda) –  

aptartos grupės komandos probleminės 

situacijos, kartu ieškomi sprendimo būdai, 

sudaroma galimybė darbuotojams vieni 

http://www.pedagogas.lt/
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bendruomenės 

veiklai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Gerinti 

mikroklimatą ir 

personalo 

tarpusavio 

santykius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Nuosekliai 

vykdoma pedagogų 

mentorystė, grindžiama 

„win-win“ principu. 

Pasidalinimas grupių 

sėkmės istorijomis 

pedagogų posėdžių metu 

1 kartas/mėnesį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Organizuotos fizinį 

aktyvumą skatinančios 

veiklos visiems 

darbuotojams. 

2 kartai/metus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kitiems išsakyti savo nuomonę, teikti 

pasiūlymus.  

 

2.1.1.2. Pedagogai vedė atviras veiklas 1 

kartą per metus. Naudojant IKT priemones 

veiklos nufilmuotos, pasidalinta  su kitais 

pedagogais, tėveliais grupių facebook‘e.  

 

2.1.2.1. Nuolat vykdoma pedagogų 

mentorystė skatina pedagogus tarpusavyje 

bendradarbiauti, dalintis patirtimi bei 

teigiamomis emocijomis. Aštuoniems 

besimokantiems pedagogams sudarytos 

sąlygos studijų praktiką atlikti ugdymo 

įstaigoje, vadovaujant didesnę pedagoginę 

patirtį turintiems pedagogams mentoriams 

2021 06 25 pedagogų tarybos posėdis Nr. 6 

pristatyta SUP (specialiųjų ugdymosi 

poreikių) vaikų įtraukiojo ugdymo 

organizavimas bei gerosios patirties 

sklaida ugdymo įstaigoje. 

„Individuali vaiko ugdymo(si) programą“; 

„Metodinės priemonės specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių vaikams“. 

. 

 

2.2.1.1. Visus metus organizuojamos 

bendruomenės fizinį aktyvumą skatinančios 

veiklos, įtraukiant bendruomenę – 

darbuotojus, vaikus, tėvelius -  į švenčių, 

pramogų dalyvavimą. 

https://www.delfinukas.lt/vasaris-

sveikatos-menuo-projektas-sveikatos-

takeliu/  

 

https://www.delfinukas.lt/ziemos-sporto-

svente-2021/  

 

https://www.delfinukas.lt/sok-sok-

nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-

delfinukas/  

 

https://www.delfinukas.lt/judriai-pamineta-

pasauline-sveikatos-diena/  

 

https://www.delfinukas.lt/kiskiu-margutis/  

 

https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-

darzelis-delfinukas-bendruomenes-sukurta-

veliava-lietuvai/ 

 

https://www.delfinukas.lt/vasaris-sveikatos-menuo-projektas-sveikatos-takeliu/
https://www.delfinukas.lt/vasaris-sveikatos-menuo-projektas-sveikatos-takeliu/
https://www.delfinukas.lt/vasaris-sveikatos-menuo-projektas-sveikatos-takeliu/
https://www.delfinukas.lt/ziemos-sporto-svente-2021/
https://www.delfinukas.lt/ziemos-sporto-svente-2021/
https://www.delfinukas.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/
https://www.delfinukas.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/
https://www.delfinukas.lt/sok-sok-nesustok-kviecia-vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas/
https://www.delfinukas.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-diena/
https://www.delfinukas.lt/judriai-pamineta-pasauline-sveikatos-diena/
https://www.delfinukas.lt/kiskiu-margutis/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-bendruomenes-sukurta-veliava-lietuvai/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-bendruomenes-sukurta-veliava-lietuvai/
https://www.delfinukas.lt/vilniaus-lopselis-darzelis-delfinukas-bendruomenes-sukurta-veliava-lietuvai/
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2.2.2. Surengta pedagogų 

kelionė į pajūrį, 

aplankant Klaipėdos 

ugdymo įstaigas bei 

pasidalinant gerąja 

patirtimi. 2021-05-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Atliktas 

„Psichosocialinių 

veiksnių vertinimas“ 

2021 m.lapkričio-

gruodžio mėn. Palyginus 

su 2020 m. 20% pagerėję 

darbuotojų mikroklimato 

vertinimo rezultatai. 

Esant poreikiui sudarytas 

ir vykdomas 

mikroklimato gerinimo 

planas. 

https://www.delfinukas.lt/linksmoji-

pertraukele-2/  

 

https://www.delfinukas.lt/sviesk-zibinte-

sviesk/ 

 

Darbuotojų mokymai, seminarai: 

 

2021-09-05 „Komandos formavimas“;  

2021-08-31 „Mobingo prevencija. Kaip 

atpažinti mobingą?“;  

2021-05-28 "Vaikų pasiekimų vertinimas 

ir įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“; 

2021-11-03 Civilinės ir gaisrinės saugos 

mokymai; 

2021-12-13 „Pozityvūs santykiai kolektyve 

ir asmeninė motyvacija rezultatui bei 

pokyčiams“. 

 

 

2.2.2.1. 2021-09-09 Vadovo iniciatyva 

nuvykta į Klaipėdą. Aplankytas Klaipėdos 

lopšelis-darželis „Klevelis“, susitikta su 

darželio vadovu. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis. Susitikimo metu 

apžiūrėtos lauko edukacinės erdvės, 

aptartos 2 ugdymo įstaigų 

bendradarbiavimo plano gairės. 

2.2.2.2. 2021-11-05 Kartu su pedagogais 

aplankytos Vilniaus miesto edukacinės 

erdvės Antakalnyje. Aplinkosauginis 

projektas. 

2.2.2.3. 2021-10-24 Ekskursija į Kauno 

botanikos sodą. Aplinkosauginis projektas. 

 

 

2.2.3.1 2021 m. ugdymo įstaigoje buvo 

vykdomas „Mikroklimato gerinimo 

planas“: 

• Įdiegta darbuotojų informavimo 

sistema; 

• Suaktyvintas savivaldos grupių 

darbas; 

• Sukurta darbuotojų motyvacinė 

sistema; 

3. Užtikrinti 

kokybišką 

mokyklos 

3.1.Suaktyvinti 

ugdymo įstaigos 

3.1.1. Darželio taryba, 

pedagogų taryba, Vaiko 

gerovės komisija teikia 

3.1.1.1. Darželio taryba aktyviai dalyvauja 

ugdymo įstaigos savivaldoje: 

2021-02-10 posėdis Nr.1; 

https://www.delfinukas.lt/linksmoji-pertraukele-2/
https://www.delfinukas.lt/linksmoji-pertraukele-2/
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vidaus 

administravimą, 

komunikaciją ir 

veiklos 

efektyvinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

savivaldos darbo 

grupių veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Stiprinti 

ugdymo įstaigos ir 

šeimos 

komunikaciją. 

 

 

pasiūlymus dėl veiklos 

gerinimo ½ kartus per 

ketvirtį, aktyviai 

dalyvauja įstaigos veiklos 

efektyvinime, teikia 

pasiūlymus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Organizuoti darbo 

tarybos rinkimai 2021 m. 

kovo mėn.. išrinkta darbo 

taryba aktyviai dalyvauja 

ugdymo įstaigos veiklos 

gerinime. 

 

 

 

 

 

3.2.1.  Atlikta anketinė 

apklausa. 80% tėvų 

patenkinti ugdymo 

įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimu. 

 

 

 

2021 -07-30 posėdis Nr.2 

2021-09-28 posėdis Nr.3 

2021-12-17 posėdis Nr.4 

Vadovaujantis naujai 2021-06-25 

patvirtintais Vilniaus l/d „Delfinukas“ 

nuostatais 2021 10 12  išrinkta pedagogų  

taryba. Pedagogų taryba pritaria pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo planui, ugdymo 

įstaigos programoms, teikia siūlymus dėl 

vaikų pasiekimų vertinimo ir kt. 

2021-10-15 posėdis Nr.11 

2021-12-29 posėdis Nr.12 

Vaiko gerovės komisija (VGK)  

Sudaromas „Individualus pagalbos šeimai 

planas“ didelių specialiųjų ugdymosi 

poreikių (SUP) turintiems vaikams, 

vykdomi nuotoliniai (ZOOM platforma) 

bei kontaktiniai susitikimai su šeimomis, 

kurios turi SUP vaikus, aptariamas 

ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas.  

2021-01-26 Nr.1 

2021-02-09 Nr.2 

2021-02-25 Nr.3 

2021-08-31 Nr.4 

2021-09-24 Nr.5 

2021-10-05 Nr.6 

2021-11-16 Nr.7 

VGK veiklos pristatymas, pasidalinimas 

gerąja patirtimi su pedagogų bendruomene 

2021-06-25 pedagogų posėdis Nr.6  

 

 

3.1.2.1.Ugdymo įstaigoje 2021 m.kovo – 

balandžio mėn.organizuoti darbo tarybos 

rinkimai. Išrinkta darbo taryba aktyviai 

dalyvauja įstaigos veikloje 

2021-05-19 posėdis Nr.1 

2021-05 -7 posėdis Nr.2 

2021-05-31 posėdis Nr. 3 

2021-10-22 posėdis Nr.4 

2021-12-10 posėdis Nr. 5 

 

 

3.2.1.1. Atlikta anketinė apklausa 

„Ugdymo įstaigos ir šeimos 

bendradarbiavimas. Kokybiškas 

bendradrabiavimas – vaikų ugdymo 

pagrindas“. Tėvai patenkinti šeimos ir 

ugdymo įstaigos bendradarbiavimu, 

įvertino priimtiniausius bendradarbiavimo 

būdus: 
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3.2.2. „Atvirų durų diena“ 

su grupių tėvų aktyvu, 

naudojant IKT 

priemones, internetines 

platformas. 1 kartas/ 

ketvirtį. 

 

 

 

 

Pokalbiai su pedagogais – 92% 

Pokalbiai telefonu, SMS – 80% 

Bendri tėvų ir vaikų renginiai – 77% 

Susirinkimai su administracija nuotoliniu 

būdu – 61% 

 

3.2.2.1. 2021 m. kovo – gegužės mėn. 

pravesti nuotoliniai ZOOM administracijos 

ir kiekvienos grupės tėvelių susitikimai 

„Pokalbiai atvirai“ – išklausyta tėvų 

nuomonė, atsakyta į klausimus, pasiūlyti 

sprendimo būdai. 

3.2.2.2. 2021 m. rugpjūčio mėn. pravesti 

nuotoliniai ZOOM susitikimai „Atvirų durų 

diena“ su naujai ateinančių vaikų tėveliais. 

Pristatyta ugdymo įstaiga, nufilmuoti 

trumpi filmukai apie grupių aplinkas. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Atliktas „Psichosocialinių veiksnių vertinimas“ 2021 

m.lapkričio-gruodžio mėn. Palyginus su 2020 m. 20% 

pagerėję darbuotojų mikroklimato vertinimo rezultatai. 

Esant poreikiui sudarytas ir vykdomas mikroklimato 

gerinimo planas“  

Užduotis atlikta iš dalies. Visus 2021 metus buvo 

vykdomas „Mikroklimato gerinimo planas“. Rizikos, 

priežastys - dėl Covid-19 prevencijos reikalavimų 

laikymosi  (riboti socialiniai kontaktai),   padidėjusio 

darbo krūvio lapkričio-gruodžio mėn., žmogiškųjų bei 

finansinių išteklių trukūmo. 

 

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. 2021 m.birželio-lapkričio  mėn. dalyvavome aplinkosauginiame 

Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių 

erdvių konkurse. 

Laimėta II vieta. Visa ugdymo įstaigos 

bendruomenė suburta bendrai veiklai. 

Sukurtos bei pagražintos lauko edukacinės 

žaliosios erdvės.  

3.2. Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos vidaus audito skyriaus specialistais, ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus specialistais bei ugdymo įstaigos atsakingais 

darbuotojais, laiku ir kokybiškai pavyko įgyvendinti 2021-02-17 

audito pateiktą „Reklomendacijų, pateiktų vidaus audito ataskaitoje 

BĮ Vilniaus lopšelio/darželio „Delfinukas“ veiklos vertinimas, 

įgyvendinimo priemonių planas“. Priemonių įgyvendinimo planas 

buvo vykdomas 2021 m. vasario – liepos mėn.   

Patobulinta ugdymo įstaigos veikla - 

inicijuotas savivaldos grupių darbas, 

dokumentacija  rengiama teisės aktų 

nustatyta tvarka, vykdoma atsakingų 

asmenų darbo stebėsena ir kontrolė.  

3.3. 2021 12 03 pateikta paraiška dalyvauti Vilniaus miesto 

savivaldybės 2022 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, 

skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo 

plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams 

organizuoti, atrankoje. Sporto projekto pavadinimas „Vilnius 700 – 

mažieji plaukikai pirmyn!“ 

 

 

 

 

Padidės Vilniaus miesto vaikų fizinis 

aktyvumas, pritraukiant į fizinio 

aktyvumo veiklas šeimas (vaikus ir jų 

tėvus). Ugdymo įstaigos veikla bus 

daugiau viešinama, tai dar labiau 

sustiprins ugdymo įstaigos ir šeimų 

bendruomenės ryšius, teigiamai paveiks 

vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. 

Vykdysime informacijos, skirtos Vilniaus 

miesto 700 metų jubiliejui sklaidą. 
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