
 

 

VILNIAUS R. BUIVYDIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIS 

GRETA BALIUL 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_______2022-01-20___ Nr. ________ 

Buivydiškės 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

         Vilniaus r. Buivydiškių vaikų darželio veikla 2021metais buvo organizuojama remiantis 

darželio 2021-2023 metų strateginiu planu  bei atsižvelgiant į 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo 

metų veiklos programas. Įgyvendinant darželio strateginius tikslus siekta efektyviai organizuoti 

įstaigos veiklą, telkti bendruomenę spręsti aktualias ugdymo problemas, įvairinti mokytojų 

profesinio tobulėjimo formas ir kelti kvalifikaciją. 

1. Prioritetas. Ugdymo kokybės gerinimas. Tikslas - aukšta ugdymosi kokybė, užtikrinanti 

ugdymo turinio ir formų kaitą. Ugdymo programa atnaujinta, metiniai grupių ugdymo planai 

atliepia bendrus tikslus. Ugdymo turinys peržiūrėtas, pritaikytas kiekvieno vaiko ugdymo 

galioms ir poreikiams. Patobulintas vaikų vertinimo aprašas, Vaikų pasiekimai vertinami 

nuolat, tėvai sistemingai informuojami apie vaikų pasiekimus ir daromą pažangą.  

Organizuotas įtraukusis ugdymas, identifikuoti specialieji ugdytinių ugdymosi poreikiai, 

parengta ir įgyvendinta individualizuota ugdymo programa, įsigytos priemonės reikalingos 

programos pritaikymui.  

Ugdomos vaikų pilietinės ir dvasinės vertybės organizuojant veiklas puoselėjančias 

tradicijas, pilietiškumą, patriotizmą.  

Vykdytos prevencinio turinio programos, stiprinančios ugdytinių socialinį ir emocinį 

saugumą. Plėtotos projektinės veiklos integruojant STEAM ugdymosi veiklas, taikant 

inovatyvaus ugdymo metodus. 

Grupės aprūpintos reikiamomis ugdymo priemonėmis, įsigyta naujų lavinamųjų ir 

ugdomųjų žaidimų, atnaujintas knygų ir metodinių priemonių fondas. 

2.  Prioritetas. Pedagogų veiklos tobulinimas. Tikslas - aukšta pedagogų profesinė      

kvalifikaciją. Mokytojai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir patobulino savo 

kompetencijas. Tikslingai buvo siekta tobulinti kompiuterinio raštingumo kompetenciją, 

todėl 100 proc. mokytojų taiko IKT savo darbe. Tobulinant metodinę veiklą įgytos 

žinios leido taikyti naujus darbo metodus, kokybiškai formuoti skaitmeninį ugdymo 

turinį. Dalyvauta konferencijose, seminaruose, taip pat mokytojos mokėsi savišvietos 

būdu. Metodinės tarybos posėdžiuose aptarinėjo įgytą patirtį, dalinosi žiniomis, 

analizavo savo veiklą, teikė refleksiją ir grįžtamąjį ryšį. 

3. Prioritetas. Saugios ir motyvuojančios aplinkos kūrimas. Tikslas – plėtoti saugią ir 

inovatyvią aplinką, užtikrinančią ugdymo kokybę. Dėl Covid -19 pandemijos siekta 

ieškoti efektyvių komunikacinių priemonių bendruomenės informavimui, skatintas 

glaudesnis tėvų bendradarbiavimo ir bendravimo ryšys. Tobulinta tėvų informavimo 

tvarką, efektyviai teikiant informaciją nuotoliniu būdu. Platesnės bendravimo ir 

bendradarbiavimo galimybės išnaudotos pasitelkus darželio FB puslapį, nuolat 

atnaujinant informaciją internetinėje svetainėje.  Vyko nuotoliniai darželio tarybos 



susirinkimai, tėvų susirinkimai taip pat buvo organizuojami vaizdo konferencijų būdu, 

jose pristatytos ir aptartos darželio veiklos kryptys, prioritetai ir aktualijos. 

Dauguma suplanuotų veiklų sėkmingai įgyvendinta, ugdytiniai su mokytojomis dalyvavo 

respublikiniuose, rajono projektuose, konkursuose, akcijose ir parodose.  

Atlikti darželio vidaus patalpų remonto darbai – suremontuotas koridorius. Taip pat atliktas 

ventiliacijos remontas, šaligatvių įrengimo darbai.  

Lauko ugdomosios žaidimų erdvės prižiūrimos, atliktas kasmetinis auditas. Grupių aplinkos 

atnaujintos papildant naujomis priemonėmis.  

Darželio ugdomoji aplinka orientuota į vaiko poreikius, užtikrinanti vaikų saugumą.  

 

 

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 

1.1.2021 m. vasario 

mėnesį parengti 

įstaigos 2021 -

2023 m. 

strateginį planą 

Parengtas, 

patvirtintas įstaigos 

strateginis planas 

Sudaryti strateginio 

plano rengimo 

grupę, jį aptarti su 

bendruomene, 

patvirttinti. 

Sudaryta 2021-2023 metų 

strateginio plano rengimo 

grupė (2020-11-03, dir. 

įsakymas V-44). 

Strateginis planas aptartas 

bendruomenėje, pritarta 

darželio tarybos posėdyje 

(2021-01-28, protokolas 

Nr.DT-1). 

Patvirtintas direktoriaus 

įsakymu (2021-04-27, V-

24). 

Pritarta Vilniaus r. 

savivaldybės 

administracijos Švietimo 

skyriaus vedėjo (2021-05-

28, įsak.Nr.A27(20)-81.  

1.2.Tęsti vaikų 

pilietinių ir 

dvasinių vertybių 

ugdymą siekiant 

pagarbos savo 

kraštui, žmogui, 

aplinkai. 

100 proc. vaikų 

dalyvaus dvasines, 

tautines vertybes 

bei pagarbą savo 

kraštui 

formuojančiose 

veiklose.  

Organizuotos ne 

mažiau kaip 2 

pažintinės ugdymo 

veiklos  - išvykos 

pažinti Lietuvą,  

veiklos 

stiprinančios 

tautines ir dvasines 

Organizuoti valstybinių 

švenčių minėjimai pagal 

2020-2021, 2021 mokslo 

metų programą (dir. 

įsakymai 2020-08-31,V-

33), 2021-08-31, V-30). 

Dalyvauta projekte 2021-

01-07 dir. įsak. Nr. V-3, 



90 proc. tėvų 

palankiai atsilieps, 

70 proc. dalyvaus 

įstaigos 

organizuojamuose 

renginiuose 

vaikų vertybes – 

organizuoti 

valstybinių švenčių 

minėjimai. 

Įgyvendinta 1 

pilietinė iniciatyva 

krašto mastu. 

„Dėl dalyvavimo projekte 

„Nuo Kalėdų iki Velykų“.  

2021-01-11 dir. įsak. V-5 

„Dėl dalyvavimo parodoje 

„Apglėbsiu gimtą šalį“. 

Piešinių paroda „Atskrido 

paukštelis į mano kiemelį“ 

(dir. įsak. 2021-02-02, V-

6). 

Dalyvauta festivalyje 

krašto mastu 2021-02-04 

dir. įsak. V-8 „Dėl 

dalyvavimo ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų festivalyje 

„Dainuoju tau, gimtine“. 

Įgyvendintas projektas 

krašto mastu „Velykų 

papročių verpetuose“ (dir. 

įsak. 2021-03-01, V-13) 

Trumpalaikis projektas dir. 

įsak., 2021-03-24, V-15 

„Dėl dalyvavimo 

trumpalaikiame projekte 

„Gražiausi žiedai mamai“; 

2021-04-01 dir. įsakymas 

„Dėl dalyvavimo vaikų 

piešinių parodoje „Patarlės 

vaiko akimis“.  

Renginių savaitė skirta 

šeimai.2021-05-19 dir. 

įsak. V-27 „Šeimos 

savaitės renginių 

programos tvirtinimo“. 

Virtuali paroda „Tautinė 

sagė tėvynei“, 2021-10-20 

dir. įsak. V-45-1; 

„Kalėdinis žaisliukas“, 

2021-12-07 dir. įsakymas 

Nr.V-52 

 

1.3.Formuoti fizinio 

aktyvumo 

kultūros, sveikos 

gyvensenos 

įgyvendinimo 

Stiprinti vaikų 

fizinio aktyvumo 

kultūrą, formuoti 

sveikos 

gyvensenos, 

Įgyvendinti ne 

mažiau kaip 2 

sveikos gyvensenos 

projektai. 

Dalyvauta: 

Projekte „Nuo sprinto iki 

maratono“ 2021-05-18 dir. 

įsakymas Nr.V-25; 



stiprinimo 

nuostatas 

sveikos mitybos 

nuostatas.  

Organizuotos 2 

veiklos fizinio 

aktyvumo, sveikos 

mitybos skatinimui 

ir propagavimui. 

Įgyvendintas zonos 

projektas 

„Sveikatiada“ 

Atviroje veikloje „Mes 

rūšiuojame“ 2021-10-01 

dir. įsak. Nr. V-V44A; 

Respublikiniame 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projekte „Vaikų 

atradimai darželyje“, 

skirtame per STEAM 

veiklas naudojant gamtines 

ir antrines žaliavas 

formuoti sveiko požiūrio į 

rūšiavimą svarbą, 2021-

10-01 dir. įsak. V-42; 

Projekte „Sveikuolių 

ruduo“, 2021-10-20 dir. 

įsak. Nr. V-45 „Dėl 

dalyvavimo ikimokyklinio 

ugdym,o įstaigų projekte 

„Sveikuolių ruduo“. 

 

1.4.Stiprinti socialinį 

– emocinį vaikų 

ugdymą(si) 

Stiprinti vaiko 

socialinį  - emocinį 

ugdymąsi, kad kad 

kiekvienas patirtų 

ugdymosi sėkmę 

Parengta socialinio 

– emocinio ugdymo 

integruota 

programa.  

Įgyvendintos tėvų 

informavimo 

veiklos apie 

socialinį – emocinį 

vaikų ugdymą. 

Įgyvendintos 

prevencinės 

programos 

stiprinančios 

socialinį –emocinį 

saugumą („Zipio 

draugai“, 

„Kimochi“ 

Parengta socialinio – 

emocinio ugdymo 

integruota programa.  

2021-01-02 dir. įsak Nr.V-

2 „Dėl socialinio – 

emocinio ugdymo 

integruotos programos 

tvirtinimo“. 

Įgyvendintos prevencinės 

programos:  

„Kimochi“ 2021-12-07 

dir.įsakymas Nr. V-50 

„Dėl dalyvavimo seminare 

„Emocinio intelekto 

ugdymas integruojant 

Kimochis programą“. 

 

1.5.Tobulinti 

individualios 

kiekvieno vaiko 

pažangos 

stebėseną 

Atnaujinti ugdymo 

turinį siekiant 

individualizuoti ir 

diferencijuoti. 

Organizuoti 

ugdymo turinio 

planavimo, 

individualizavimo 

ir diferencijavimo 

tematikos 

mokymai.  

 

Dalyvauta seminaruose: 

„Kaip atpažinti kitokius 

vaikus ir padėti jiems 

suvaldyti savo elgesį bei 

emocijas“ 2021-02-03, dir. 

įsak. Nr.V-7.,  



 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti gerosios 

patirties sklaidos 

renginiuose (rajono 

mastu) 

 

 

 

Organizuoti 

„Kolega – kolegai“ 

atvirų veiklų 

stebėjimo ir 

aptarimo dienas. 

„Raidos ypatumai, 

iššūkiai, pagalbos 

galimybės“ 2021-11-12 

„Kaip padėti vaikui 

„prisijaukinti“ darželį“ 

2021-09-21. 

„Priemonės darbui su 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių vaikais“ 2021-10-

31. 

Kabiškių vaikų l/d atviros 

veiklos stebėjimas 

nuotoliniu būdu tema 

„Mes rūšiuojame“ (2021-

10-06 Vilniaus r. Kabiškių 

vaikų lopšelio –darželio  

direktoriaus pažyma apie 

dalyvavimą atviroje 

veikloje Nr.S43-1.8) 

 

2021 m. vyko mokytojos 

Rasos Kalytienės veiklos 

stebėjimas ir aptarimas 

(Mokytojų tarybos 

posėdžių 2021-06-03, MT-

1, 2021-08-31, MT-2, 

2021-11- 30 protokolai) 

 

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. Vidaus kontrolės politika Parengtas ir patvirtintas Buivydiškių 

vaikų darželio vidaus kontrolės 



politikos aprašas (2021-01-02 dir. įsak. 

Nr.V-1) 

3.2.Viešieji pirkimai Parengtas ir patvirtintas 2021m. 

planuojamų pirkimų planas (2021-02-17 

dir. įsakymas Nr. V-10) 

3.3. Asmens duomenų apsauga Parengtos ir patvirtintos asmens 

duomenų tvarkymo taisyklės (2021-04-

01 dir. įsakymas Nr. V-16) 

 

3.4. Darbuotojų psichologinio saugumo 

užtikrinimas 

Parengtas ir patvirtintas darbuotojų 

psichologinio saugumo tvarkos aprašas 

(2021-09-15 dir. įsakymas Nr. V-15); 

Parengta ir patvirtinta psichologinio 

smurto ir mobingo politika (2021-12-29 

dir. įsakymas Nr.V-56); 

Parengtos ir patvirtintos darbuotojų 

bendravimo ir etikos taisyklės (2021-

12-29 dir. įsakymas Nr.V-55) 

 

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.    

 

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 ☐ 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 


