
VILNIAUS LOPŠELIS – DARŽELIS „DELFINUKAS“__________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

                      ____________SVETLANA JANOVIČIENĖ_______________________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2023-           -         Nr.   

 

Vilnius 

 

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 2022 metų veiklos užduotis, remtasi patvirtintais ir galiojančiais Vilniaus lopšelio-darželio 

„Delfinukas“ strateginiais veiklos dokumentais – „Strateginis 2019 – 2023 m. planas”, patvirtintas direktoriaus 

2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr.V-102, “Metinis 2022 metų veiklos planas”, patvirtintas direktoriaus 2021 m. 

gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-227. 

Sukurti patrauklią ugdymosi instituciją, teikiančią kokybišką ugdymą. 

           Vienas svariausių šių metų rezultatų, atskleidžiant ugdymo įstaigos pedagogų bei kitų darbuotojų 

kokybišką darbą – tai projektinės veiklos, organizuotos ugdymo įstaigoje, Vilniaus miesto bei respublikos mastu. 

Projektinės veiklos, inicijuotos įstaigos pedagogų, paskatino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus 

dalintis gerąja patirtimi visos respublikos mastu. Laimėtas Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto 

lėšomis remiamas sporto projektas „Vilnius 700. Mažieji plaukikai pirmyn!“ subūrė visą bendruomenę – 

darbuotojus, vaikus, jų šeimas aktyviai sportinei veiklai, skatino fizinį aktyvumą, bendrystę. 

Projektas, taikant STEAM metodą, “Virtuali knyga. Susipažinkime – žiema“  

Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas, inicijuotas ir vykdytas mūsų ugdymo 

įstaigos pedagogų. Aktyviai dalyvavo pedagogai visos respublikos mastu - 35 pedagogai iš 17 Lietuvos 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų. Pedagogai aktyviai įsitraukė į projekto vykdymą ir dalinosi 

savo gerąją STEAM patirtimi. Sukurta metodinė priemonė - virtuali knyga. 

Projektas, taikant STEAM metodą „Virtuali knyga. Susipažinkime – pavasaris“ 

Tęstinis respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų STEAM projektas, inicijuotas ir vykdytas 

mūsų ugdymo įstaigos pedagogų. Projekte gerąja patirtimi aktyviai dalinosi mūsų ugdymo įstaigos pedagogai. 



Projektas vyko nuo 2022 m. balandžio 15 d. iki 2022 m. gegužės  27 d. Projekto nuostatai  patvirtinti direktoriaus 

2022 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr.V-48. Sukurta metodinė priemonė - virtuali knyga 

Projektas „Olimpizmas 2022“  

Projekto nuostatai, patvirtinti direktoriaus 2022 m. balandžio 08 d. įsakymu Nr.V-47. Prie projekto vykdymo 

prisijungė ir socialiniai partneriai „Vilniaus  „Spindulio“ progimnazijos priešmokyklinių klasių mokytojai ir 

ugdytiniai.  

2022 m. balandžio 25-29 d.d. Sporto renginiui "Olimpizmas 2022" pasirinktos sporto šakos koliažų paroda 

ugdymo įstaigos erdvėse https://www.delfinukas.lt/olimpizmas-2022/ 

2022 m.sausio – balandžio mėn. respublikinis projektas„Lietuvos mažųjų žaidynės“ I- II etapai. Ikimokyklinio 

amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projektas. Dalyvavo  8 darželio grupių vaikai, www.riukkpa.lt. 

Projektą organizvo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Respublikinė ikimokyklinių ugdymo įstaigų kūno 

kultūros pedagogų asociacija.  

Projektas “Atgyjantys piešiniai”   

2022 10 08-23 Europos Sąjungos (ES) programavimo savaitė. Dalyvaujame projekte “Atgyjantys piešiniai”. 

https://www.delfinukas.lt/code-week-es-tarptautine-programavimo-savaite/  

Projektas „Mano darželis ir aš“ 

Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų muzikinis projektas „Mano darželis ir aš“ 2022 

m. balandžio 1 d. – 2022 m. balandžio 29 d. Dalyvavo 5 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigos.  

Projektas „Sveikas, rudenėli!”  

Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų muzikinis projektas „Sveikas, rudenėli!“ buvo 

vykdomas 2022 m. spalio 3 d. – 2022 m. lapkričio 9 d. Dalyvavo 24 ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo 

įstaigų respublikos mastu. 

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

saugiai ir aktyviai bendruomenės veiklai. 

 

Projektas „Vilnius 700. Mažieji plaukikai pirmyn!“ – Vilniaus miesto savivaldybės 2022 metų biudžeto 

lėšomis remiamas sporto projektas. Dėl dalyvavimo projekte pateikta paraiška, 2022-02-24 laimėtas finansavimas 

- 6831 eur. Kategorija - sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti. Projektas „Vilnius 

700. Mažieji plaukikai pirmyn!” – buvo vykdomas 2022 m. kovo – gruodžio mėn. Į projekto veiklą įsitraukė visa 

darželio bendruomenė. Padidėjo vaikų fizinis aktyvumas, pritraukiant į fizinio aktyvumo veiklas šeimas (vaikus 

https://www.delfinukas.lt/olimpizmas-2022/
http://www.riukkpa.lt.p/


ir jų tėvus). Projekto informacijos, rezultatų teikimui buvo sukurta privati facebook‘o grupė „Vilnius 700. Mažieji 

plaukikai pirmyn!“. https://www.facebook.com/groups/980130482635888/    Skatinant visos bendruomenės fizinį 

aktyvumą, kvietėme į sporto iššūkį “Sporto karštligė: Atrask!  Sportuok! Fotografuok!”. 

https://www.delfinukas.lt/issukis-sporto-karstlige-atrask-sportuok-fotografuok/.Ugdymo įstaigos veikla buvo 

aktyviai viešinama, tai dar labiau sustiprino ugdymo įstaigos ir šeimų bendruomenės ryšius, teigiamai paveikė 

vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Vykdydami projektą „Vilnius 700. Mažieji plaukikai pirmyn!” viešinome 

informaciją, skirtą Vilniaus miesto 700 metų jubiliejaus sklaidai visus metus.  

„Vilniaus istorijos mažųjų akimis“ – tai sudėtinė projekto „Vilnius 700.mažieji plaukikai pirmyn!” dalis. 

Vykdydami projektą vaikams organizavome ekskursijas po Vilniaus miesto įsimintinas vietas: 

2022 05 10 Vaikai aplankė Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką.  

ttps://www.delfinukas.lt/vilniaus-istorijos-mazuju-akimis/  

2022 05 20 Aplankytas Vilniaus miesto televizijos bokštas https://www.delfinukas.lt/vilnius-700-vilniaus-

istorijos-mazuju-akimis/   

2022 11 09. Išvyka į Medicinos biblioteką, interaktyvi edukacija „Įdomusis žmogaus kūnas: pamatyti, paliesti, 

patirti“. https://www.delfinukas.lt/vilnius-700-mazieji-plaukikai-pirmyn/ https://www.delfinukas.lt/vilniaus-

istorijos-mazuju-akimis-2/ 

2022 11 28 Fizinį aktyvumą skatinanti veikla, taikant inovatyvius būdus (QR kodą) „Nuskenuok: bėk. pagauk. 

pašok“ https://www.delfinukas.lt/projektas-vilnius-700-mazieji-plaukikai-pirmyn/  

 

2002 05 11 Bendradarbiaujant su Vilniaus lopšelio-darželio "Prie pasakų parko" mokytojais organizuotos 

draugiškos futbolo varžybos "Sportas mūsų mažiesiems" mokytojams bei ugdytiniams.  

 

Darbuotojų  mikroklimato bei personalo tarpusavio santykių gerinimui pasitelktos bendruomenės išvykos.  

https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-

ir-mindunu-apzvalgos-boksta/  

https://www.delfinukas.lt/senasis-miestas-vilniaus-senamiestyje/ 

            Didelis dėmesys skirtas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui. Pravesti mokymai, seminarai ne tik 

ikimokyklinio ugdymo mokytojams, bet ir kitiems ugdymo įstaigos darbuotojams.  

             Kita labai svarbi užduotis, kurią pavyko įgyvendinti 2022 m. - įstaigos finansinių išteklių racionalus, 

efektyvus panaudojimas.  Nuo 2022-02-01 Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinei įstaigai  „Skaitlis"  įvedus 

sistemą One Drive, įstaigos finansus sekti pavyko dar optimaliau.  Dėl šioje sistemoje kiekvieną dieną 

atnaujinamų duomenų, galėjome stebėti, kontroliuoti bei planuoti sąmatų biudžeto likutį, skirtų ugdymo įstaigai. 

Kiekvieną dieną turėjome galimybę stebėti ir kitus ugdymo įstaigai priklausančius dokumentus, visą informaciją 

apie pateiktas, apmokėtas/neapmokėtas sąskaitas faktūras, išankstines sąskaitas, avansines apyskaitas, tėvų 

https://www.facebook.com/groups/980130482635888/
https://www.delfinukas.lt/issukis-sporto-karstlige-atrask-sportuok-fotografuok/.U
https://www.delfinukas.lt/vilnius-700-vilniaus-istorijos-mazuju-akimis/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-700-vilniaus-istorijos-mazuju-akimis/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-700-mazieji-plaukikai-pirmyn/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-mindunu-apzvalgos-boksta/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-mindunu-apzvalgos-boksta/
https://www.delfinukas.lt/senasis-miestas-vilniaus-senamiestyje/


mokesčio už darželį įsiskolinimus. Parodžiau asmeninę iniciatyvą ir 2022-05-18 bendradarbiaujant su BĮ 

„Skaitlis“ specialistais, organizavome metodinio būrelio „Vaivorykštė“ vadovų bei pavaduotojų ūkio reikalams 

praktinius finansinio raštingumo mokymus „Įstaigos finansinių išteklių racionalus, efektyvus panaudojimas, 

naudojant „One drive“ sistemą“. Praktinių mokymų metu labiau įsigilinta į „One drive“ sistemos galimybes bei 

efektyvesnius naudojimo būdus.  

              Kaip ypač svarbų bei naudingą susitikimą valdant ugdymo įstaigos finansus, galima pažymėti Vilniaus 

miesto savivaldybės administracijos atstovų (mero pavaduotoja E. Tamošiūnaitė, departameno direktorė A. 

Kovalevskaja) ikimokyklinio ugdymo skyriaus bei BĮ „Skaitlis“ specialistų 2022-06-14 organizuotą susitikimą su 

metodinio būrelio „Vaivorykštė“ vadovais (21 ugdymo įstaigos vadovai). Susitikimo metu buvo aptariami 

kiekvienos ugdymo įstaigos tarpiniai finansų panaudojimo rezultatai, pateikti praktiniai pasiūlymai, kaip 

efektyviai panaudoti lėšas iki metų pabaigos. Susitikimas buvo savalaikis ir informatyvus finansų valdymo 

klausimais. Rezultatas  -  Vilniaus lopšelis-darželis „Delfinukas“ 2022 m.  baigė  be lėšų trūkumo biudžetinių 

metų pabaigoje. Tėvų mokesčio surinkimo likutis metų pabaigoje 10 502 eur. Optimizuojant lėšas per visus metus 

sutaupytos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, metų pabaigoje darbuotojams išmokėtos premijos (95-100 % darbo 

užmokesčio).  

             Darbuotojų motyvacijai stiprinti steigėjo, Vilniaus miesto savivaldybės, dovana švietimo įstaigų 

darbuotojams – vilniečio kortelės. Mūsų ugdymo įstaigai papildomai skirtos savivaldybės lėšos – 15 593 eur. 

 

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. Įstaigos 

valdymas 

tobulinant 

ikimokyklinio ir 

įtraukiojo 

ugdymo 

procesus. 

1.1. Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

„Augu sveikas ir 

saugus 2022-2026 

m.“ įgyvendinimas,  

įtraukiojo 

ugdymo(si) 

kokybės 

tobulinimas. 

1.1.1. Pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų 

mokymai, seminarai apie 

vaikų pasiekimų 

vertinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Mokymai ikimokyklinio ugdymo 

mokytojams elektroniniame dienyne ELIIS 

– Dienynas.Planai.Vertinimas: 

2022-08-31 

2022-10-19 

2022-10-26 

 

1.1.1.2. Mokymai švietimo pagalbos 

specialistams elektroniniame dienyne 

ELIIS -  aktualios temos, atviri klausimai, 

diskusijos. 

2022-09-15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Švietimo pagalbos 

specialistų gerosios 

patirties sklaida ugdymo 

įstaigoje. Pranešimas, 

praktinės užduotys 

„Įtraukusis ugdymas. 

Kalbos ugdymo 

žaidimai“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Logopedo 

metodinių priemonių 

rinkiniai „Kalbos dėžutė“ 

4 grupėms. 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Video veikla 

„Žaidžiu ir kalbu“ 

švietimo pagalbos 

specialistų 

rekomendacijos tėvams. 

2022-10-20 

2022-10-27 

 

1.1.1.3. Vaikų pasiekimų vertinimas. 

Efektyvūs informacijos pateikimo būdai 

tėvams. Pedagogų tarybos posėdžiai: 

2022-02-25 Posėdis Nr.1   

2022-03-01 Posėdis Nr.2   

 

1.1.1.4. 2022 m. balandžio – gegužės mėn. 

individualios pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų konsultacijos apie vaikų 

pasiekimų vertinimą ir žymėjimą 

elektroniniame dienyne ELIIS. 

 

1.1.2.1. „Įtraukusis ugdymas. Švietimo 

pagalbos specialistų patirties sklaida.“ 

Socialinio pedagogo patirties sklaida 

grupėse, konsultacijos pedagogams, tėvams 

2022 m. balandžio – gegužės mėn. 

 

1.1.2.2. „Įtraukusis ugdymas. Švietimo 

pagalbos specialistų patirties sklaida.“ 

Specialiojo pedagogo bendradarbiavimas 

su SUP turinčių ugdytinių tėvais, 

individuali švietimo pagalba bei 

rekomendacijos pedagogams. 2022 m. 

spalio – gruodžio mėn. 

 

1.1.2.3. „Įtraukusis ugdymas. Švietimo 

pagalbos specialistų patirties sklaida.“ 

Logopedo rekomendacijos bei praktinių 

užduočių įgyvendinimas su pedagogais  

2022 m. spalio – gruodžio mėn.. 

 

1.1.3.1. 2022-06-06/17 Metodinių 

priemonių „Kalbos dėžutė“ pristatymas 

pedagogams, vaikams individualiai 4 

grupėms. 

 

1.1.3.2. 2022-12-05/09 Metodinių 

priemonių „Kalbos dėžutė“ pristatymas 

pedagogams, vaikams individualiai 2 

grupėms 

 

1.1.4. 2022-06-27 švietimo pagalbos 

specialisto (logopedo) sukurtas video 

filmukas – rekomendacijos tėvams 

„Žaidžiu ir kalbu“. Tėveliams pristatytas 

per elektroninį dienyną „ELIIS“. 



 

 

1.1.5. Vaiko gerovės 

komisijos (VGK) glaudus 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas su 

VPPT, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba ir kt. 

 

 

1.1.5.1. 2022-02-03 nuotolinis 

tarpžinybinis pasitarimas, kuriame 

pristatytas Vaiko gerovės užtikrinimo 

modelio projektas. Aktyvus dalyvavimas, 

pasiūlymų teikimas, apklausos pildymas. 

 

 

1.1.5.2. 2022-05-18 tarpžinybinis 

bendradarbiavimas, dieginat Vaiko gerovės 

užtikrinimo modelį. Kontaktinis 

susitikimas Vilniaus Karoliniškių 

gimnazijoje su Vilniaus miesto 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos 

tarnybos specialistais, Karoliniškių 

poliklinikos psichikos centro atstovais, 5-

ojo policijos komisariato pareigūnais ir kt. 

 

1.1.5.3. Glaudus bendradarbiavimas su   

institucijoms bei savalaikis informacijos 

teikimas apie 3 ugdytinius, kuriems skirtas 

privalomas ikimokylinis ugdymas. 

 

2.Įstaigos 

finansinių 

išteklių 

racionalus, 

efektyvus 

panaudojimas. 

2.1. Darbuotojų 

finansinio 

raštingumo 

švietimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nenumatomas 

lėšų trūkumas 

biudžetinių metų 

pabaigoje. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Pravesti finansinio 

raštingumo kursai, 

mokymai, seminarai 

atsakingiems 

darbuotojams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Bendradarbiaujant 

su  BĮ „Skaitlis“ 

specialistais metinio 

biudžeto išlaidų kontrolė 

kas ketvirtį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1. 2022-05-18  Parodyta asmeninė 

iniciatyva, lyderystė - inicijuoti ir 

organizuoti BĮ „Skaitlis“ specialisto 

Giedriaus Karsoko ir metodinio būrelio 

„Vaivorykštė“ vadovų bei pavaduotojų 

ūkio reikalams praktiniai finansinio 

raštingumo mokymai „Įstaigos finansinių 

išteklių racionalus, efektyvus 

panaudojimas, naudojant „One drive“ 

sistemą“. 

 

2.2.1.1. 2022-06-14 bendras Vilniaus 

m.savivaldybės atstovų (vicemerė E. 

Tamošiūnaitė, departamento direktorė A. 

Kovalevskaja), ikimokyklinio ugdymo 

skyriaus specialistų, BĮ atstovų bei 

„Vaivorykštės“ metodinio būrelio vadovų 

susitikimas, analizuojant kiekvienos įstaigos 

išlaidas, skolas bei sprendžiant kitus 

finansinius klausimus. 

 

2.2.1.2. 2022 m. gegužės, gruodžio mėn. dvi 

individualios konsultacija su BĮ „Skaitlis“ 



 

 

 

 

 

 

2.2. Ugdymo 

įstaigos tėvų 

mokesčio už vaiko 

išlaikymą skolų 

mažinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.Tėvų mokesčio 

einamųjų skolų 

sustiprinta kontrolė kas 

mėnesį. 10% 

sumažėjusios skolos.  

 

 

vyr.buhaltere Daiva Paukštiene aptariant 

ugdymo įstaigos esamus finansus, 

efektyvaus lėšų panaudojimo galimybes, 

projektui skirtų  lėšų panaudojimą. 

 

2.2.3.1. Sustiprinta kasmėnesinė tėvų 

mokesčio einamųjų skolų kontrolė. 

Rezultatas per biudžetinius metus: 

2022-01-01 skola  3641,03 eur. 

2022-12-31  skola 2653,24 eur. 

Pokytis – 30% sumažėjusios skolos. Pagal 

BĮ „Skaitlis“ tėvų mokesčio specialistų 

pateiktą ataskaitą. 

 

2.2.3.2. Su darželio taryba aptarta ugdymo 

įstaigos finansinių išteklių panaudojimo 

ataskaita bei naujų lėšų planavimas. 

Darželio tarybos posėdžiai: 

2022-02-07 Posėdis Nr. 1  

„Metinė vadovo veiklos ataskaita“ 

2022-11-07 Posėdis Nr. 2  

„Finansiniai ugdymo įstaigos ištekliai: lėšų 

panaudojimas ir planai“ 

2022-12-19 Posėdis Nr. 3  

„Ugdymo įstaigos viešųjų pirkimų 2023 m. 

plano pristatymas“ 

3. Įstaigos 

personalo ir 

vaikų 

mikroklimato 

gerinimas, 

vidinės ir 

išorinės įstaigos 

komunikacijos 

tobulinimas. 

 

 

 

3.1. Darbuotojų  

mikroklimato bei 

personalo 

tarpusavio santykių 

gerinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.  Bendros 

nedarbinės veiklos – 

sportas, išvykos, teatras, 

kelionės 2k/metus. 

 

 

 

 

 

3.1.2. Bendruomenės 

mokymai, seminarai 

komandos formavimas 

2k/metus. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.1. 2022-04-09 Bendruomenės išvyka į 

Molėtų kosmologijos centrą, Mindūnų 

apžvalgos bokštą. 

https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-

delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-

etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-

mindunu-apzvalgos-boksta/  

 

3.1.1.2. 2022 05 17 – inicijuota ir 

bendradarbiaujant su darbo taryba 

suorganizuota  bendruomenės ekskursija 

„Senasis miestas“  po Vilnių.   

https://www.delfinukas.lt/senasis-miestas-

vilniaus-senamiestyje/ 

3.1.2.1. 2022-12-08,  2022-12-09 

„Kvalifikacijos tobulinimo mokymai 

kolektyvui: emocijų ir streso valdymas 

darbe“. 

https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-mindunu-apzvalgos-boksta/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-mindunu-apzvalgos-boksta/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-mindunu-apzvalgos-boksta/
https://www.delfinukas.lt/vilnius-l-d-delfinukas-bendruomenes-isvyka-i-etnokosmologijos-muzieju-moletuose-ir-mindunu-apzvalgos-boksta/
https://www.delfinukas.lt/senasis-miestas-vilniaus-senamiestyje/
https://www.delfinukas.lt/senasis-miestas-vilniaus-senamiestyje/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Bendruomenės 

telkimas projektinei 

veiklai „Vilnius 700“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠĮ „Mokymosi mokykla“ 

 

3.1.2.2. 2022-03-23,  2022-03-28 

„Ikimokyklinių įstaigų auklėtojų 

padėjėjams – socialines ir didaktines 

kompetencijas“. 

VŠĮ „Trakų švietimo centras“ 

 

3.1.2.3. Nuotoliniai mokymai pedagogams 

2022 m. rugsėjo – 2023 m.rugpjūčio mėn. 

„Tūkstantmečio darželis“  

VŠĮ „Gyvenimo Universitetas LT“ 

 

3.1.2.4. Mokymai pavaduotojai ugdymui 

2022-08-16  „Veiksmingas vadovavimas 

šiuolaikinėje švietimo įstaigoje“.  

VŠĮ „Mokymosi mokykla“ 

 

 

3.1.2.5. Mokymai kūno kultūros 

mokytojams: 

2022-01-14 „Lietuvos mažųjų žaidynės“. 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei 

Respublikinė ikimokyklinė ugdymo kūno 

kultūros pedagogų asociacija 

2022-10-26 Praktinis vebinaras "Fizinės 

veiklos ikimokyklinio amžiaus vaikams". 

2022-11-09 „Fizinio raštingumo ugdymas 

Vilniaus m.ikimokyklinėse įstaigose“. 

 

3.1.2.6. Mokymai meninio ugdymo 

mokytojui: 

2022-11-25,  2022-12-02 

„Linksmoji kūno perkusija“. 

Vytauto Didžiojo universitetas 

 

3.1.3.1. 2022 01 25 Komandos formavimas 

I dalis - administracijos komandos išvyka į 

Vilniaus miesto 699 gimtadienio atidarymą. 

Dalyvavimas Vilnius 700 atidarymo 

renginiuose. 

 

3.1.3.2. 2022 03 10 Komandos formavimas 

II dalis - administracijos komandos 

stiprinimas. „Pažink savo miestą“– 

ekskursija į Katedros Varpinę. 

 

 



3.2. Vidinės ir 

išorinės 

komunikacijos 

tobulinimas. 

3.2.1. Tėvų, pedagogų, 

švietimo pagalbos 

specialistų vidinės 

komunikacijos 

sustiprinimas.  

 

 

 

 

 

3.2.2. Atlikta tėvų ir 

bendruomenės apklausa 

dėl komunikacijos 

efektyvumo. 

Komunikacija pagerėjus 

20% 

3.2.1.1. 2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 

švietimo pagalbos specialistų individualios 

tėvų konsultacijos, naudojant ELIIS 

elektroninį dienyną.  

 

3.2.1.2. 2022 m. balandžio – gruodžio mėn. 

kontaktiniai bei nuotoliniai TEAMS tėvų ir 

administracijos susitikimai, sprendžiant 

aktualius grupės klausimus. 

 

3.2.2.1. 2022 m. balandžio mėn. „Mokytojo 

veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo 

įsivertinimo anketa“. 

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/137

2864821/  

3.2.2.2. 2022 m. lapkričio mėn. atlikta 

darbuotojų apklausa „Dėl mokymų, 

seminarų organizavimo ugdymo įstaigoje“.  

3.2.2.3. 2022 m. rugpjūčio mėn. 2 grupių 

tėvų apklausos dėl vaikų lankomumo 

adaptacijos laikotarpiu.  

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/139

6981540/  

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/139

6968461/ 

 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos 

skyriumi 2022-07-15 pateikta paraiška aplinkos projektų valdymo 

sistemoje (APVA) „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) 

panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių 

bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos 

poreikiams“. Paraiškos Nr. KK-AM-SVV02-0073. Projektui skirtas 

finansavimas. 

Naudojant atsinaujinačius energijos 

(saulės, vėjo) šaltinius bus sumažinta oro 

tarša Vilniaus mieste, atsiras galimybė 

taupyti ugdymo įstaigai energijos 

suvartojimui skirtas lėšas.   

 

 

https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1372864821/
https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1372864821/
https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1396981540/
https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1396981540/
https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1396968461/
https://www.manoapklausa.lt/apklausa/1396968461/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


