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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Kėdainių lopšelio-darželio „Varpelis“ (toliau-Darželis) 2018-2020 m. strateginio plano tikslas – 
efektyviai ir tikslingai organizuoti, planuoti, vykdyti ir kontroliuoti įstaigos veiklą, pokyčius. 
Įtraukti Darželio bendruomenę į įstaigos problemų sprendimą, tobulinti mokymo ir ugdymo 
sąlygas, sukuriant darnią, saugią, be patyčių aplinką, skatinančią lavinimą, individualių gebėjimų 
ir įgūdžių vystymą, sveiką gyvenseną. Įgyvendinant Darželio strateginį planą siekiama užtikrinti 
šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančią ugdymo kokybę, paslaugų prieinamumą. 
Strateginis Darželio planas ir metinio veiklos plano veiksmingumas pasireiškia įstaigos veiklos 
kokybės ir vaikų ugdymo kokybės suderinamumu. 
Įgyvendinant Strateginį 2018–2020 m. planą buvo siekiama šių tikslų: 

1. Kurti saugią ir estetišką aplinką, skatinančią vaikų kūrybiškumą, taikyti įvairesnius būdus 
ir metodus vaikų sveikatai gerinti ir sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti bei įtvirtinti.  

2. Sudaryti sąlygas tautiškumo ir pilietiškumo ugdymui per socialinę ir pažinimo 
kompetencijas. 

Pirmam tikslui pasiekti buvo išsikelti trys uždaviniai ir atitinkamai numatytos priemonės 
lopšelio-darželio 2018 metų veiklos plane: 
1. Kurti ir turtinti saugią, estetišką edukacinę aplinką.  
2. Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. 
3. Bendradarbiavimas su tėvais sveikatos kompetencijos ugdymo klausimais. 
Svarbiausi pasiekti rezultatai įgyvendinant šiuos uždavinius: 

• Tryliktus metus dalyvavome Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos sveikatos projektų konkurse. 2018 metais parengėme ir 
įgyvendinome projektą „Mano jausmai“, gavome 600 Eur finansavimą.  

• Siekiant pagerinti įstaigos bendruomenės psichologinį ir emocinį saugumą, įstaiga teikė 
paraišką ir gavo finansavimą 0,5 etato psichologo pareigoms iš ES papildomo 
finansavimo lėšų „Saugios aplinkos kūrimas II mokykloje“. Psichologė teikė 
psichologinę-konsultacinę pagalbą vaikams,  tėvams, mokytojams. 

• Sveikos gyvensenos įgūdžiams lavinti parengti ir patvirtinti nauji valgiaraščiai bei 
technologinės kortelės vadovaujantis „Sveikatai palanki“ mitybos rekomendacijomis. 
(2018-11-23 Nr. 36-VVP85). 

• Tėvų iniciatyva padovanotame šiltnamyje ir toliau vaikai augino daržovės ir prieskonius. 
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Užaugintas derlius buvo panaudotas mišrainių gaminimui. Dalyvavome Kėdainių rajono 
savivaldybės organizuotoje akcijoje „Auginti-smagu“ laimėjome 100 Eur.  

• Įstaigoje didelis dėmesys skiriamas fizinei sveikatai užtikrinti. Įstaigoje vyko 
„Futboliuko“, krepšinio, regbio treniruotės 3-7 metų vaikams.  

• Buvo organizuojamos sportinės pramogos su tėvais „Sportuojame visa šeima“. 
• Vykdomos programos ir projektai: 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“ ; 
ES paramos programos: ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių ir daržovių vartojimo skatinimas 
vaikų ugdymo įstaigose“;  
Respublikinis projektas „Sveikatiada“; 
Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018“ dalyviai; 
 Republikinis projektas „Futboliukas“; 
„Europos judumo savaitė“. 

• Įstaigos mokytojai yra Respublikos Ikimokyklinių Ugdymo Kūno Kultūros Pedagogų 
Asociacijos nariai. 

Antram tikslui pasiekti buvo išsikelti trys uždaviniai ir atitinkamai numatytos priemonės lopšelio-
darželio 2018 metų veiklos plane: 
1.Tautiškumo ir pilietiškumo ugdymas per socialinę ir pažinimo kompetencijas įvairios veiklos 
metu. 
2. Organizuoti darnų, orientuotą į vaiką ugdymo procesą. 
3.Tobulinti įstaigos veiklos planavimo, darbo organizavimo, turto ir lėšų administravimo ir 
valdymo sistemą. 
Svarbiausi pasiekti  rezultatai įgyvendinant šiuos uždavinius: 

• Skatinome vaikus domėtis lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, Lietuvos simboliais. 
Organizavome edukacinę savaitę įstaigoje tema: „Aš esu lietuvis“. Grupėse vyko atviros 
edukacinės veiklos, veikė senovinių rakandų ir dirbinių paroda. 

• Priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo rajoninėse viktorinose „Aš pažįstu Lietuvą“ ir 
„Vienas žodis ne kalba, vienas vyras ne talka“.  

• Įstaigos ugdytiniai dalyvavo rajoniniame folkloro festivalyje „Ei, mažiukai duokim garo“ 
• Vaikai dalyvavo Kėdainių rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų akcijoje „Pradžiuginkim 
širdis senoliams“. 

• Priešmokyklinių grupių vaikai ir mokytojai nuo 2015 m. dalyvavo respublikiniame 
projekte „Kaip surasti Lietuvą'2018?“  

• Vyko rajoniniai renginiai skirti Lietuvos-100 mečiui paminėti: „Iš mažos širdelės 
Lietuvai“, „Iš eilėraščių ir iš dainų margą juostą aš pinu“, „Mano širdelėj Lietuva“. 

• Dalyvavo Kėdainių rajono dainų ir šokių šventėje „Kokia nuostabi Lietuva esi“. 
• Vykdomos programos ir projektai: 

Nacionalinis ilgalaikis savanorystės projektas „Atrask save“;  
Respublikinis aplinkos apsaugos projektas ,,Mes rūšiuojam“; 
Respublikiniai projektai „SaulyTučiai“ ir „Žaidimai moko“; 
Respublikinis projektas „Juosta Mamai 2018“  koordinatoriai Kėdainiuose; 
Všį Lions Quest Lietuva programa „Raktas į sėkmę“. 

Strateginio plano įgyvendinimo rezultatai bei rodikliai leidžia tvirtinti, kad planas įgyvendintas.  
Lopšelio-darželio „Varpelis“ 2018 m. veiklos planas (sudėtinė strateginio plano dalis) aptartas 
darbo grupėse, mokytojų tarybos posėdyje. Planas įgyvendintas. 
Buvo vykdomos 8 neformaliojo vaikų švietimo programos, kuriose dalyvavo 50-70 proc. vaikų.  
2018 m. rugsėjo 1 d. Kėdainių lopšelyje-darželyje „Varpelis“ sukomplektuota 11 grupių, jas 
lanko 218 ugdytinių: 
1. Dvi ankstyvojo amžiaus grupės (1,5-3 metų) - 34 vaikai. 
2. Septynios ikimokyklinio amžiaus grupės (3-6 metų ) – 140 vaikai. 
3. Dvi priešmokyklinio amžiaus grupės (6-7 metų) - 44 vaikai. 
2018 m. įstaigoje dirbo 49 darbuotojai, iš jų 24 pedagogai, 25 - aptarnaujantis personalas. 
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Įstaigoje 2018 metais atliktas išorinis ir vidinis vertinimas: 
2018-04-25 Nacionalinis visuomenės sveikatos centro departamentas atliko periodinę valstybinę 
visuomenės sveikatos saugos kontrolę, vadovaujantis HN:2016 „Ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų Bendrieji saugos reikalavimai.“ (2-23.15.3.2) PA - 2242. 
2018-06-12 Valstybinė maisto ir veterinarinė tarnyba, Kauno maisto ir veterinarinė tarnyba atliko 
viešojo maitinimo įmonės planinį patikrinimą. Akto numeris 33VMIPĮP-756 
2018-08-16 techninės kontrolės tarnybą UAB „Tuvlita“ atliko vaikų žaidimų aikštelės ir patalpų 
kontrolę;  
2018-08-21; 2018-09-17 dienomis įstaigoje atliktas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 
centralizuoto vidaus audito skyriaus auditas. 
Vidaus vertinimas: mokytojai įsivertino savo veiklą ir kvalifikacijos kėlimą pagal atestacijos 
nuostatų 4 priedą. 
2018-01-31 Aptartos ir įvertintos personalo ir administracijos darbuotojų metinės veiklos 
užduotys. 
Turto administravimas. Lopšelyje-darželyje finansinė politika vykdoma, vadovaujantis LR teisės 
aktais, buhalterinės apskaitos įstatymu ir įstaigos Apskaitos politika. Už finasinę politiką įstaigoje 
atsakingas direktorius ir vyr. buhalteris. Už materialinių resursų saugumą ir tiekimą atsakingas 
ūkvedys ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, grupių mokytojai. Yra sudarytos turto 
inventorizacijos, turto nurašymo ir viešųjų pirkimų komisijos. Turto inventorizacija atliekama 
kiekvienų metų pabaigoje. Dviem priešmokyklinio ugdymo grupėms nupirktos interaktyvios 
lentos leis paįvairinti ugdymo procesą. Pagerintos darbo sąlygos: nupirkta  pramoninė skalbinių 
džiovyklė, stacionarus kompiuteris, įrengtas kabinetas psichologui, įsigytos priemonės ir 
metodinė literatūra projekto „Mano jausmai“ vykdymui, papildomai gautos lėšos iš Kėdainių 
rajono savivaldybės administracijos leido atnaujinti dviejų grupių prausyklas ir tualetus  
atitinkančius HN:2016 reikalavimus. 
2018 metus įstaiga baigė neturėdama finansinių įsiskolinimų. 
 

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. Stiprinti lopšelio 
– darželio 
ugdytinių, tėvų 
(globėjų), bei 
pedagogų 
psichologinį 
atsparumą ir 
psichikos 
sveikatą 
prevensinėmis 
priemonėmis. 

Didės įstaigos 
bendruomenės 
narių psichologinis 
atsparumas. Gerės 
jų socialinių 
sunkumų įveikimo 
gebėjimai bei 
bendra emocinė 
sveikata. 

1. I ketv. teikti paraišką ir 
gauti 0,5 etato psichologo 
pareigoms iš ES papildomo 
finansavimo lėšų „Saugios 
aplinkos kūrimas II“ 
mokykloje.  
Psichologas stiprins 
pedagogų, tėvų gebėjimą 
bendrauti su vaikais, 
turinčiais elgesio ir emocijų 
sutrikimų. 
 
2. II ketv. parengti projektą 
„Mano jausmai“ ir teikti 
paraišką Kėdainių rajono 
savivaldybės visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios programos 

2018 m. buvo 
pateikta paraiška 
ir gautas 
finansavimas 
papildomai 0,5 
etato psichologo 
iš ES papildomo 
finansavimo lėšų 
„Saugios aplinkos 
kūrimas II 
mokykloje“. 
 
2018 metais 
parengėme ir 
įgyvendinome 
projektą „Mano 
jausmai“, gavome 
600 Eur 



4 
 

 

sveikatos projektų 
konkursui. Mokytis dirbti su 
Kimoči žaislais emocinio 
intelekto lavinimui. 
IV kevt. organizuoti 
seminarą vaikams ir jų 
tėvams „Emocijos vaiko 
piešinyje“. 
Pedagogams kelti 
kvalifikaciją seminare tema 
„Vaikų emocinio intelekto 
lavinimas“.  
IV ketv. organizuoti 
edukacinę savaitę įstaigoje 
tema „Nebijau kalbėti apie 
jausmus“  
3. Per metus ugdymo 
procese įgyvendinti 
emocinių ir elgesio 
problemų ankstyvosios 
prevencijos programą „Zipio 
draugai“. Programos 
dalyviai gebės atpažinti, 
priimti ir tinkamai išreikšti 
savo emocijas. 

finansavimą. 
Įsigijome 
Kimočių žaislų, 
kurių pagalba 
vyko socialinių – 
emocinių įgūdžių 
lavinimo 
užsiėmimai 3-5 
metų amžiaus 
vaikams. 
 
Psichologas atliko 
įstaigos 
mikroklimato 
tyrimą, gautus 
rezultatus ir 
rekomendacijas 
pateikė 
administracijai ir 
mokytojams 
Pravestas 
seminaras skirtas 
savęs pažinimui 
„Gyvenimo 
medis“. Vykdant 
projektą „Mano 
jausmai“ vyko 
edukacinis 
užsiėmimas 
tėvams tema 
„Regimoji 
atmintis, 
vaizduotė, rankų 
motorika vaikų 
piešiniuose“. 
Psichologė teikė 
psichologinę-
konsultacinę 
pagalbą 18 vaikų, 
47 tėvams. 

2.2. Įstaigos lauko 
teritorijoje atnaujinti 
inventorių laikantis 
Lietuvos 
HN131:2015 „Vaikų 
žaidimų aikštelės ir 
patalpos. Bendrieji 
saugos 
reikalavimai“.  

Atnaujintas lauko 
teritorijos 
inventorius atitiks 
saugos 
reikalavimus. 

1. Per I ketv. vadovaujantis 
UAB „Tuvlita“ 2017-08-16 
atlikta techninio patikrinimo 
ataskaita parengti lauko 
teritorijos inventoriaus 
atnaujinimo veiksmų planą. 
2. Rasti rėmėjų ir papildomų 
lėšų lauko teritorijos 
inventoriui atnaujinti. 
3. II ketv. panaikinti tris 
metalinius įrenginius lauko 
teritorijoje. 
4. II ketv. nupirkti ir 

Vadovaujantis 
UAB „Tuvlita“ 
2017-08-16 
atlikta techninio 
patikrinimo 
ataskaita, 
parengtas ir 
įgyvendintas 
lauko teritorijos 
inventoriaus 
atnaujinimo 
veiksmų planas: 
skirta lėšų 
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sumontuoti dvi naujas 
karusėles, dvejas balansines 
supynes, įrengti krepšinio 
aikštelę. 
5. III ketv. demontuoti 
žaidimų aikštelę „Rūdiškių 
bokštas“. 
6. Ne mažiau kaip 20 % 
sveikatos ugdymo ir 
pažinimo kompetencijos 
veiklų bus organizuojamos 
lauko teritorijoje.  

teritorijos 
inventoriui 
atnaujinti, 
panaikinti trys 
nesaugūs 
metaliniai 
įrengininiai lauko 
teritorijoje, 
nupirktos ir 
sumontuotos dvi 
naujos karuselės, 
dvejos balansinės 
supynės, įrengta 
krepšinio aikštelė, 
demontuota 
žaidimų aikštelė 
„Rūdiškių 
bokštas“. 
įrengtas „Basų 
kojų“ takelis. 
Dauguma 
bendruomenei 
skirtų sportinių 
pramogų ir 
renginių vyko 
lauke. 

2.3.Įstaigos 
iniciatyva gautomis 
papildomomis 
lėšomis pagerinti 
edukacinę aplinką ir 
materialinę bazę. 

Sudaryti 6 patalpų 
nuomos sutartis.  
Gauti 2 % GPM 
skiriamos paramos. 
Gauti lėšų iš ES 
remiamos 
programos „Pienas 
vaikams“.  
Dalyvauti 
finansuojamuose 
projektuose. 

1. Per metus įstaigoje iš 
patalpų nuomos planuojama 
surinkti 1000 Eur, bus 
įsigyta edukacinių 
priemonių vaikų veiklai.  
2. II ketv. įstaigoje bus 
atnaujintas lauko 
inventorius.  
3. Per metus iš ES 
programos „Pienas vaikams“ 
planuojama surinkti 2000 
Eur: 70% lėšų skirti 
maitinimo organizavimo 
gerinimui, 30 % – vaikų 
švenčių organizavimui. 
4. II ketv. gauti Visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios programos 
projektui „Mano jausmai“ 
finansavimą ir įsigyti 
priemonių vaikų socialiniam 
emociniam ugdymui.  

Sudarytos 8  
patalpų nuomos 
sutartys, surinkta 
1610,39 Eur.   
Gauti  2 % GPM  
- 2871,77 Eur.  
Tiekėjų parama 
1856,56 Eur.  
Iš ES programos 
„Pienas vaikams“ 
2912,02 Eur. 
Kėdainių rajono 
savivaldybės 
visuomenės 
sveikatos rėmimo 
specialiosios 
programos 
sveikatos projektų 
konkurse. „Mano 
jausmai“- 600 Eur  
Kėdainių rajono 
savivaldybės 
organizuotoje 
akcijoje „Auginti-
smagu“ 100 Eur 
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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. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. 2018 metais įsigaliojus ES Bendrajam  
duomenų apsaugos reglamentui siekiu užtikrinti 
duomenų apsaugą įstaigoje. 

2018-11-27 parengtos  ir patvirtintos 7 
duomenų apsaugos  ir IT naudojimo 
tvarkos  

3.2. Atsakingi asmenys už duomenų tvarkymą 
:direktorius, pavaduotojas ugdymui, raštvedė 
išklausė  konsultaciją „Saugus darbas su internetinio 
tinklalapio turinio valdymo sistema“, lektorius IT 
inžinierius Martin Chilman, 2018-10-14 

Įstaigos bendruomenė rašytinai 
supažindinta su duomenų apsaugos 
tvarkomis, užtikrintas duomenų 
saugumas internetinėje svetainėje 
www.kedainiaivarpelis.lt ir 
elektroninėje sistemoje „Mūsų 
darželis“. 

3.3. Darbutojai kėlė kvalifikaciją „Asmens 
duomenų apsaugos privalomi reikalavimai ir jų 
taikymas biudžetinėse įstaigose 2018-05-22 

Už pedagogų ir mokinių registrą 
atsakingi asmenys pasirašė 
konfidencialumo sutartis. 

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 
ir jų rodikliai 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 
III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 
langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1. 
6.2. 
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____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 
IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

9. Kitų metų užduotys 
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

9.1.   
9.2.   
9.3.   
9.4.   
9.5.   

 
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
10.1. 
10.2. 
10.3. 

 
 
______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
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pareigos) 
 
Susipažinau. 
____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 
 

 


