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        Lopšelio-darželio „Vaikystė“ 2021–2023 metų strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai 

organizuoti lopšelio-darželio veiklą, planuoti kaitos pokyčius, įtraukti bendruomenę į aktualių 

vaikams problemų sprendimą, tobulinti ugdymo(si) sąlygas, sukuriant darnią, saugią aplinką, 

skatinančią individualių gebėjimų ir sveikos gyvensenos įgūdžių  ugdymą. 

        Lopšelio-darželio 2021 metų veiklos plano tikslas buvo – pagerinti ugdymo kokybę, kuriant 

savitą įstaigos veiklos modelį ir siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

     2021 metais buvo įgyvendinami veiklos uždaviniai: 

1.Sukurti ugdymąsi skatinančią aplinką naudojant inovatyvius ugdymo metodus ir užtikrinant gerą 

vaikų savijautą. 

2. Ugdymo procese plačiau taikyti M. Montessori sistemos elementus. 

3. Atnaujinti vaikų pažangos stebėjimo ir vertinimo modelį. 

2021 metais lopšelį-darželį lankė 217 vaikų, veikė 11 grupių. 2 priešmokyklinio amžiaus grupėse – 

47 vaikai, 9 ikimokyklinio amžiaus grupėse – 170 vaikų. Ugdymo procesas buvo organizuojamas 

pandemijos ir įstaigos renovacijos sąlygomis. Išorės renovacija vyko pagal projektą „Kėdainių 

lopšelio-darželio „Vaikystė“ viešojo pastato, esančio Mindaugo g. 21, Kėdainių m., Kėdainių r. sav., 

energinio efektyvumo didinimas“.  

       Veiklos uždavinių įgyvendinimui numatytos priemonės. Organizuoti seminarai, mokymai 

mokytojams. Gautomis žiniomis ir patirtimi mokytojos dalinosi Mokymosi grupėje.  

Sėkmingai veikė Sveikatos pažinimo, Emocijų ugdymo, Fizinio ugdymo, Pilietiškumo ugdymo ir 

STEAM atradimų mokyklėlės.  

Mokyklėlėse dirbančių mokytojų komandos padėjo nuosekliai ir kryptingai įgyvendinti įvairias 

ugdomąsias veiklas, sėkmingai įgyvendinti metiniame plane iškeltus uždavinius. Mokytojų darbo 

grupės atnaujino vaiko pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką ir vertinimo formas, ikimokyklinio 

ugdymo programą „Vaikystės mieste“, organizavo vasaros mokyklėlę „Tapu tapu“. Mokyklėlė buvo 

skirta naujų vaikų susipažinimui su darželiu, vyko pirmasis vaikų adaptacijos etapas. Mokyklėlių ir 

darbo grupių veikla sustiprino mokytojų komandinio darbo, planavimo įgūdžius. Darbo 

organizavimas mokytojų komandomis ir darbo grupėmis sudarė galimybę mokytojams aktyviai 

dalyvauti įstaigos veiklų planavime ir įgyvendinime.  

       Atliktos tėvų apklausos dėl vaikų savijautos, ugdymo kokybės darželyje rezultatai parodė, kad 

vaiko savijautą kaip „gerą“ ir „labai gerą“ įvertino 97,3 proc. respondentų, o ugdymo kokybę „gerai“ 

ir „labai gerai“ įvertino visi apklausti tėvai. Mokytojų apklausa dėl Montessori sistemos elementų 

taikymo ugdymo veiklose rezultatai parodė, kad iš apklaustų 16 mokytojų 6 mokytojai Montessori 

sistemos elementus naudoja „dažnai“ arba „kiekvieną dieną“, 9 – „ kartais“, „nenaudoja“ – 1. 

Atliktos mokytojų ir aptarnaujančio personalo apklausos dėl įstaigos mikroklimato ir vidinės 

komunikacijos rezultatai. Apklausoje dalyvavo 35 darbuotojai iš 48. Mikroklimatą apklausti 

darbuotojai įvertino 9 balais iš 10, informacijos sklaidą, savalaikiškumą teigiamai įvertino 31 

darbuotojas, 2 pažymėjo, kad kartais informacija pavėluota ir 2 pažymėjo, kad informacijos trūksta. 

       Vaikams, laikantis visų saugumo reikalavimų, buvo sudarytos sąlygos papildomai naudotis 

sporto ir muzikos salėmis, STEAM laboratorija pagal sudarytą tvarkaraštį. Sėkmingai įgyvendinome 

programos „Olimpinė karta“ projektą „Olimpiniai žiedai Vaikystės mieste“ (bendra projekto vertė 

600 Eur, iš jų LTOK - 500 Eur). Nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio pradėtas įgyvendinti ilgalaikis Sporto 

rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas Nr. SRF-SIĮ-2021-1-1115 „SveikUOLIAI 

Vaikystės mieste“ (bendra projekto vertė 12348,80 Eur, iš jų SRF – 11113,92 Eur). 

Įstaigoje suorganizuoti ir įgyvendinti 3 respublikiniai projektai: respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų inžinerinių darbų projektas „STEAM Velykų margutis“, kuriame 



dalyvavo 74 pedagogai iš 51 įstaigos; respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, 

tėvų ir mokytojų projektas „Aš ir tu – žaidžiame visi kartu“, kuriame dalyvavo 44 pedagogai iš 30 

įstaigų; respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, mokytojų kūrybinių darbų 

fotografijų projektas „STEAM mažieji inžinieriai. Sporto šakos“, kuriame dalyvavo 56 pedagogai iš 

33 įstaigų. Mokytojai su vaikais dalyvavo virtualiuose kūrybinių darbų parodose, projektuose, 

akcijose.  

       Logopedo pagalba buvo suteikta 43 vaikams. Užsiėmimus lankė 13 priešmokyklinio amžiaus 

vaikai ir 30 ikimokyklinio amžiaus vaikų.  

Nemokamas maitinimas skirtas 47 priešmokyklinio amžiaus vaikui, 31 ikimokyklinio amžiaus 

vaikui maitinimui buvo taikoma 50 procentų nuolaida.Visi įstaigos vaikai dalyvauja ES programoje 

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose‘.  

Vyko nuotoliniai ir kontaktiniai tėvų susirinkimai mokslo metų pabaigoje ir mokslo metų pradžioje 

„Vaikų adaptacija“, „Tėvelių ir mokytojų lūkesčiai“, tėvams buvo sudarytos galimybės susipažinti 

su darželio lauko erdvėmis ir grupių aplinkomis. Mokytojai organizavo138 individualius pokalbius 

ir konsultacijas su tėveliais. 

        Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai dalyvavo vidutiniškai 76 valandas arba 12 dienų 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, seminaruose, mokymuose, kursuose. Prioritetinės mokymų 

sritys: sveikatos įgūdžių ugdymas, STEAM įgūdžių ugdymas, socialinis – emocinis ugdymas, 

individualių vaiko poreikių ugdymas.  

Buvo įgyvendinta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Ugdymo turinio ir metodų 

atnaujinimas ikimokykliniame ugdyme“, vyko mokymai „Modernus mokytojas. Streso valdymas“. 

Dalijimasis patirtimi. Mokymosi grupėje buvo skaitomi pranešimai ,,M. Montessori priemonių 

taikymo galimybės įvairaus amžiaus grupėse“ ir ,, Ankstyvojo amžiaus vaikai darželyje – iššūkiai ir 

galimybės“, mokytojos vedė paskaitą ,,M. Montessori sistemos elementų taikymas ugdymo 

procese“, skaitytas pranešimas respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

konferencijoje „Šiandienos iššūkiai darželyje“ - „Socialinis-emocinis ugdymas naudojant IKT 

Kėdainių lopšelyje-darželyje „Vaikystė“. Mokytojai vedė atviras veiklas: (pvz.: „Kasdienė 

Montessori veikla“, „Draugaukime su knyga“, ,,STEAM 3-4 metų ir 4-5 metų vaikų ugdymo 

veiklos“), vyko veiklų refleksija.  

       Buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Plungės lopšeliu-darželiu „Rūtelė“ ir Kėdainių 

sporto centru. Įgyvendinant projektus bendradarbiavome su šalies ugdymo įstaigomis. Numatytos 

tolimesnės bendradarbiavimo gairės, naujos veiklos su esamais socialiniais partneriais. Vaiko 

gerovės komisija bendradarbiavo su Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyriumi Kėdainių 

rajone, Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba, Kėdainių pagalbos šeimai centru. 

       Siekiant užtikrinti saugią ir sveiką aplinką suremontuotas logopedės kabinetas, atnaujintos 

sanitarinės patalpos, įrengti 8 kondicionieriai. Modernizuojant ugdymo procesą nupirkti 2 nešiojami 

kompiuteriai, interaktyvus ekranas, 6 planšetės, 1 spausdintuvas. Vaikų smulkiosios motorikos 

lavinimui įrengtos 5 edukacinės sienelės, skaitymo įgūdžių ugdymui įrengta bibliotekėlė. STEAM 

laboratorijos įranga papildyta 2 šviesos stalais ir 2 interaktyviomis smėlio dėžėmis-stalais. 

Atnaujintas ir papildytas sportinis inventorius, padedantis kokybiškai organizuoti fizinio ugdymo 

užsiėmimus, pasirinkti įvairesnes ir įdomesnes veiklas.Tęsiamas edukacinių lauko erdvių įrengimas. 

Patyriminėms veikloms organizuoti įrengtas mobilus prieskonių daržas, sodo ir miško erdvės (su 

augalų pavadinimais), pradėtos rengti paukščių stebėjimo vietos. 

       Apie darželyje įgyvendinamas veiklas publikuoti straipsniai rajono spaudoje: „Darželis – rimtų 

žaidimų vieta“ („Kėdainių mugė“, 2021-05-24), „M. Montessori idėjos darželyje vakar ir šiandien‘ 

(„Kėdainių mugė“, 2021-07-07), „Geriausi rezultatai – kai vaikai patys viską išbando“ („Kėdainių 

mugė“, 2021-12-07).  

Informacija apie lopšelio-darželio veiklą skelbiama darželio internetinėje svetainėje 

https://vaikyste.kedainiai.lm.lt  ir darželio Facebook paskyroje, kasdieninė aktuali informacija – 

sukurtose grupių Facebook paskyrose. 

 

 
 


