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_________________KAUNO LOPŠELIO-DARŢELIO „ŢARA“______________________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

_____________________              DIANOS DŪDĖNIENĖS_____________________________ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
  

2022-01-19 Nr. 1 

(data) 

_______Kaunas________ 

(sudarymo vieta) 

  

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  

2022-2024 metų strateginiame plane išsikėlėme  prioritetines veiklos kryptis: 

Įtraukiojo ugdymo uţtikrinimas įvairių poreikių vaikams 

Ugdymo kokybės gerinimas 

Kurias įgyvendinome per tris tikslus: 
1 TIKSLAS – Užtikrinti, kad įvairių poreikių vaikams, ugdantis kartu su bendraamžiais būtų suteiktos 

prasmingos ir kokybiškos ugdymo(si) galimybės. 

1. Daugiausia pastangų telkėme darţelio bendruomenės švietimui, švietimo pagalbos teikimui bei 

bendruomenės vaidmens stiprinimui. Organizavome 6 mokymus darţelio pedagogams, 

Mokymus tėvams „Įtraukusis ugdymas. Kas tai?“, auklėtojų padėjėjoms ,,Komandinio darbo 

rūpesčiai ir sprendimai“. 

2. Sustiprinome darţelio VGK veiklą, įtraukdami psichologo veiklas: tėvų, vaikų ir pedagogų 

konsultacijos kiekvieną penktadienį, pagalbos skambutis, diskusijos su tėveliais susirinkimų 

metu, grupių komandų pasitarimai, psichologo stebėsena grupių mikroklimato gerinimui. 

3. Įrengėme skyrelį darţelio svetainėje ,,Įtraukusis ugdymas“, kuriame vadovai ir specialistai 

dalinosi informacija ,,Pirmieji ţingsniai ruošiantis įtraukiajam ugdymui, ,,Įtraukusis ugdymas“, 

,,Įtraukusis ugdymas kviečia bendradarbiauti“. 

4. Inicijavome pedagogų įsijungimą į tarptautinį projektą ,,Say hellow to the world“, ugdant vaikų 

toleranciją ir paţinimą. Bei tarptautinį  eTwinning projektą „Darni aplinka – įtraukiojo 

ugdymo/si įgalinimas“. 

Daţelio bendruomenė pagilino ţinias apie įtraukųjį ugdymą, susidūrė su konkrečiomis 

situacijomis, patobulino konfliktų sprendimo kompetenciją. Tačiau nesutarimai tarp grupių 

bendruomenių vis dar yra aktualūs, tiek vadovams, tiek pedagogams trūksta ţinių kaip reguoti ir kaip 

spręsti sudėtingas situacijas. 

2 TIKSLAS – Gerinti ugdymo kokybę,  taikant  modernius ugdymo(si) metodus, skatinančius domėtis 

tiriamąja veikla ir tobulinančius  kritinio mąstymo įgūdžius. 

 

   Ugdymo kokybė susijusi su daugeliu veiksnių, vienas iš svarbiausių, tai yra prasmingų ir šiuolaikiškų 

ugdymo metodų taikymas. Šiais metais darţelio bendruomenė aktyviai įsitraukė įgyvendinant STEAM 

metodą įstaigoje. Pedagogai gilino ţinias  3 seminaruose, pedagogų praktinės patirtys buvo nuolat 

vertinamos ,,Stem school   label” puslapyje, tapome  STEAM   tinklo “STEM   School Label” nariais. 

Savo patirtimi dalinomės Švietimo Naujienose, metodiniuose renginiuose, darţelio svetainėje. 

Giliname turimas ţinias ir siekiame tapti, pradedančiąja mokykla darţeliu, taikančiu STEAM metodą.  

Inicijavome LAUKO pedagogikos metodo taikymą įstaigoje. Subūrėme aktyvių pedagogų 

komandą, kurią nuolat apmokome tęstiniuose mokymuose, įrengėme nauja edukacinę erdvę darţelio 

kieme ir nuolat bendradarbiaujame su  lauko darţeliais.  

Įgyvendinami nauji STEAM ir LAUKO PEDAGOGIKOS metodai padidino vaikų aktyvumą 
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ugdymo procesuose, padidino vaikų paţangą komunikavimo ir paţinimo kompetencijose. 

 

Atnaujinome bendradarbiavimą su socialiniais partneriais:  Kauno Pilėnų progimnazija bei 

uţmezgėme naujus ryšius su Kauno rajono Domeikavos lopšeliu- darţeliu  ,,Luknė“. 

 
3 TIKSLAS – Kurti stimuliuojančią ir inovatyvią  edukacinę aplinką, uţtikrinančią ugdymosi veiklų 

įvairovę, dinamiškumą ir funkcionalumą. 
Įrengėme naujas inovatyvias ugdymosi erdves darţelio kieme: įrengta lauko pavėsinė, skirta 

lauko pedagogikos metodui įgyvendinti bei laisvai ţaisti visų grupių vaikams, vasaros pavėsinė, 

atnaujinta 10% kiemo trinkelių, vaikų saugumui uţtikrinti, buvo naudojamos 7302 programos 

sukauptos lėšos. Parengėme projektą daugiafunkcinei aikštelei darţelio kieme įrengti . 

Strateginiame plane išsikelti tikslai įgyvendinti (100%). 

 

  2022 metais: 

- Padidėjo lankančių vaikų skaičius (12 vaikų daugiau nei pernai). 

- Padidėjo teigiamų atsiliepimų apie darţelį skaičius ,,Google“ platformoje (2021 m.-2, 2022 m.-8) 

- Įvertintas darţelio bendruomeniškumas, esame apdovanoti  2022 m. geguţės 15 d. „Ėjimas, kuris 

keičia“ – I vieta „Gausiausia šeima (darţelis). Kaunas.                                                                                                         

-2022 m. rugsėjo 3d. „IKI Ėjimo varţybos“ – „Masiškiausias darţelis“. Kaunas. 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
  

1.  Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų 

uţduotys (toliau – 

uţduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

8.1. Uţtikrinti 

kokybišką įvairių 

poreikių vaikams 

ugdymo įvairovę. 

Diegti įtraukiojo 

ugdymo 

nuostatas kuriant 

saugią ir visiems 

ugdytiniams 

tinkamą 

edukacinę 

aplinką, kurioje 

kiekvienas vaikas 

ugdomas pagal jo 

galimybes, 

poreikius ir 

polinkius. 

 

 

 

 

 

 

8.1. Formuojamos 

pedagogų vertybinės 

nuostatos:  

8.1.1. pagarba ugdytinių 

įvairovei, skirtybes 

laikant galimybėmis ir 

ištekliais;  

 

 

 

 

 

 

8.1.2. pagalba 

kiekvienam mokiniui, 

puoselėjant aukštus 

lūkesčius dėl kiekvieno 

mokinio pasiekimo; 

8.1.Seminaruose, 

konferencijose 

dalyvaujančių pedagogų 

skaičius. Planuojamas 

90% dalyvaujančių 

pedagogų skaičius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2. 100% pedagogų 

pripaţįsta skirtingas 

kiekvieno vaiko 

galimybes ir yra nusiteikę 

sudaryti sąlygas jiems 

8.1. 90 % pedagogų dalyvavo 

mokymuose:  

-„Kaip pasiruošti specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčių 

vaikų integracijai?“ 

-Respublikiniame forume 

„Įtraukiojo ugdymo labirintas: 

kaip suderinti visų poreikius“ 

-Respublikinėje konferencijoje 

„Įtraukusis ugdymas – 

problemos ir/ar galimybės“ 

-Konferencijoje „Ugdymo(si) 

poreikių ir patirčių įvairovė 

įtraukiojoje švietimo 

bendruomenėje: nuo teorinių 

paradigmų link gerosios 

patirties“ 

-Paskaitoje pedagogams 

„Įtraukusis ugdymas“ 

8.1.2. 100% pedagogų 

metiniuose ugdymo planuose 

numato individualias veiklas 

atsiţvelgiant į vaikų 

individualumą, gebėjimus ir 
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8.1.3.bendradarbiavimas 

ir darbas komandoje ir 

nenutrūkstamas 

profesinis tobulėjimas, 

prisiimant atsakomybę 

uţ mokymąsi visą 

gyvenimą. 

  

 

 

8.2. Įrengtas 

informacinis skyrelis 

internetinėje darţelio 

svetainėje ,,Įtraukusis 

ugdymas“, kurį 

koordinuos darţelio 

logopedai, pichologai. 

Skyrelio tikslas-

supaţindinti 

bendruomenę su 

įtraukiojo ugdymo 

samprata, nuostatomis, 

galimybėmis. 

8.3. Įrengti 

nusiraminimo centrą 

laisvoje darţelio 

patalpoje vaikams, 

turintiems  emocinių ir 

elgesio sutrikimų 

pasiekti aukščiausius 

ugdymosi rezultatus. Tai 

atsispindi jų metiniuose 

veiklos planuose. 

8.1.3. įvesti specialistų 

etatai nuo 2022 m. 

rugsėjo 1d. : 0,5 etato 

socialinio pedagogo, 0,5 

etato psichologo ir 

suburta specialistų 

komanda įtraukiojo 

ugdymo organizavimui 

darţelyje. 

 

 

 

 

8.2. Įrengtas skyrelis 

100%. Svetainėje įvestas 

skyrelio pavadinimas, 

teikiama informacija. 

Skyrelis įvestas iki 2022 

m. birţelio 1 dienos. 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Nusiraminimo 

centras įrengtas iki 

lapkričio 1 dienos. 

 

galimybes. 

 

 

8.1.3. Darţelio specialistų 

komanda pasipildė naujais 

etatais: 

-0,5 et. psichologo; 

-0.5 et. mokytojo padėjėjo 

Planuotas socialinio pedagogo 

0,5 etatas įvestas 22023-01-01. 

 

Suburta specialistų komanda 

įtraukiojo ugdymo 

kooordinavimui darţelyje. 

Direktoriaus  

2022-10-03 įsakymas Nr.V-89 

 

8.2. Iki 2022-06-01 

Įrengtas informacinis skyrelis 

internetinėje darţelio 

svetainėje „Įtraukusis 

ugdymas“.,kuriame darţelio 

specialistai teikia šviečiamąją 

informaciją bendruomenei. 

 

 

 

 

8.3. Iki lapkričio 1 d. 

Modernizuotos  vidaus 

ugdymosi erdvės -  įrengtas 

emocinio nusiraminimo 

„Atokvėpio“ kambarys. 

Įrengta erdvė meniniam 

ugdymui, nusiraminimui, 

judriai veiklai. 

8.2. Gerinti 

ugdymo kokybę. 

Modernizuoti 

ugdymo turinį  

diegiant 

integralius, į 

problemų 

sprendimą, vaikų 

sveikatinimą ir 

patyriminį 

ugdymą 

orientuotus 

ugdymo 

8.2.1. Pedagogai 

dalyvaus seminaruose, 

mokymuose apie 

STEM metodą  ir bus 

nusiteikę jį taikyti 

grupėse 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

ugdyme.   

 

 

 

8.2.1.1. 90% 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklino ugdymo 

mokytojų bei specialistų 

dalyvaus mokymo 

seminaruose. 

 

 

 

8.2.1.2. ne maţiau kaip  

90%  mokytojų 

ugdomosiose veiklose 

8.2.1.1. 90 % darţelio 

pedagogų   ir 

specialistų   dalyvavo 72   val. 

BDT kvalifikacinėje 

programoje  „STEAM 

principų   taikymas 

ikimokykliniame ugdyme“. 

 

 

 

8.2.1.2. 95%     mokytojų 

ugdomosiose veiklose 

naudoja   patirtines 
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metodus, kurie 

ugdys vaikų 

kūrybiškumą ir 

lavins mąstymo 

įgūdţius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2. Tapsime STEAM 

tinklo nare. Įsijungs ne 

maţiau kaip 7 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės. 

8.2.3. Darţelio svetainės 

tobulinimas didinant 

srities ,,Naujienos“ 

prieinamumą, kurioje 

pedagogai skelbs 

veiklas, 

organizuojamas   

STEAM metodu. 

8.2.4. Mišrios 

,,Kiškučių“ grupės 

pedagogai bus apmokyti 

dirbti Lauko 

pedagogikos metodu. 

8.2.5. Praplėstas 

Ikimokyklinio ugdymo 

programos turinys   

lauko pedagogikos 

metodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6. Plečiamas 

socialinių partnerių 

tinklas 

bendradarbiaujant su 

naudoja patirtines 

STEAM renginiuose 

įgytas kompetencijas. 

 

8.2.1.3. ne maţiau kaip 

20% ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų dalyvaus 

dalyvaus tarptautiniuose 

projektuose eTwining 

platformoje. 

8.2.2.  Suteiktas 

įvertinimas, ţenklelis 

,,Pradedančioji mokykla“ 

iki 2022 m. gruodţio 31 

d.  

8.2.3. Informacija apie 

STEM veiklas įkeliama 

ne rečiau kaip kartą per 

mėnesį. 

 

 

8.2.4.    2 Pedagogai 

dalyvaus  mokymuose 

įsisąvinant  lauko 

pedagogikos metodą. 

8.2.5. Papildyta 

Ikimokyklinio ugdymo 

programa iki birţelio 1 

dienos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.6. Bendradarbiavimas 

su Kauno Lampėdţių 

Lauko darţeliu 

 

STEAM   renginiuose 

įgytas kompetencijas. 

 

8.2.1.3. 20%  ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo   mokytojų dalyvavo 

tarptautiniuose projektuose 

eTwining platformoje: 

„Netipinė   aplinka“  ir 

„Pats“. 

 

 

8.2.2. Prisijungėme   prie 

STEAM   tinklo “STEM   

School abel”,   pateikėme 

duomenis vertinimui. 

 

8.2.3. Praktinės patirtys apie 

STEAM   veiklas 

skelbiamos   “Stem 

school   label” 

puslapyje  (12)    ir 

darţelio   svetainėje 

(25) 

 

 

8.2.4. 2 pedagogai dalyvavo 

mokymuose 

įsisavinant     lauko 

pedagogikos metodą: 

stichijomis: 

vanduo ir ugnis“; 

stichijomis:   ţemė 

ir oras“; 

prisijaukinti 

lauką“. 

8.2.5. Atnaujinta   lopšelio- 

darţelio   „Ţara“ 

ikimokyklinio 

ugdymo   programa 

papildant   STEAM   ir 

Lauko   pedagogikos 

metodais.   (pritarta 

Kauno   miesto 

savivaldybės 2022 m. 

birţelio 21 d. Nr. T- 

322) 

8.2.6. Bendradarbiaujama su 

Lampėdţių ir Vilniaus Lauko 

akademija lauko darţeliai, 

apsilankant darţelyje ir 

lankant, jų vedamus 

seminarus. Pedaogai dalyvavo 
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lauko 

 darţeliais. 

8.2.7. Pagerės vaikų  

pasiekimai ir paţanga 

komunikavimo ir 

paţinimo 

kompetencijose. 

 

 

 

 

8.2.7. Atlikus grupių 

pasiekimų vertinimus, 

planuojama: 

Vaikų paţanga 

komunikavimo 

kompetencijoje pagerės 

nuo 70% iki 75%  

Paţinimo kompetencijoje 

nuo70% iki 75%. 

 

8.2.8.1. Labai gerai ir 

gerai  ugdymo kokybę 

vertinančių tėvų dalis: 

Buvo 80%, planuojama  

82%  

8.2.8.2.Labai gerai ir 

gerai vaiko savijautą 

vertinančių tėvų dalis: 

buvo 80%, planuojama  

81%  

4 seminaruose. 

 

8.2.7.  Atlikus  grupių 

pasiekimų   vertinimus 

nustatyta,   kad   vaikų 

kompetencijose   padaryta 

paţanga:   komunikavimo 

kompetencija-75%; 

paţinimo   kompetencija- 

75%. 

 

 

8.2.8.1.  Labai  gerai  ir   gerai 

ugdymo kokybę vertinančių 

tėvų dalis – 85,4%; 

 

 

8.2.8.2.  Labai  gerai  ir   gerai 

vaiko   savijautą   vertinančių 

tėvų dalis :83,6%. 

 

8.3. Kurti 

stimuliuojančią ir 

inovatyvią kiemo 

ugdymosi 

aplinką, 

uţtikrinančią 

ugdymosi veiklų 

įvairovę, 

dinamiškumą ir 

funkcionalumą 

8.3.1. Bus įrengta lauko 

pavėsinė, skirta lauko 

pedagogikos metodui 

įgyvendinti bei laisvai 

ţaisti visų grupių 

vaikams. Panaudojamos 

sukauptos 7301 

programos lėšos 6500 

eur. 

8.3.2. Bus parengtas 

projektas 

daugiafunkcinei 

aikštelei darţelio kieme 

įrengti bei atnaujinta 

10% kiemo trinkelių. 

Naudojamos sukauptos 

7302 programos lėšos  

22 000 eur. 

 

 

 

8.3.3. Bus įrengtas 

gėlynas vaikų paţintinei 

veiklai ir darţelio 

teritorijos estetiniam 

vaizdui pagerinti. 

Naudojamos 7301 

programos lėšos 800 

eur. 

8.3.1. Pavėsinę įrengti iki 

birţelio 1 dienos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.2. Projektas parengtas                 

2022 metų II ketvirtyje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3. Gėlynas įrengtas 

iki liepos 1 dienos. 

 

8.3.1. Iki birţelio 1 dienos 

įrengta lauko pavėsinė su 

terasa. Pavėsinė naudojama 

edukacinėms veikloms lauko 

pedagogikos metodui taikyti, 

pramoginėms veikloms , 

šventėms. Šalia pavėsinės 

įrengtos edukacinės erdvės 

,,darţas“ ,,,palapinė“, 

,,ţidinys“, ,,laipynės“. 

 

 

8.3.2. Projekto rengimas 

daugiafunkcinei aikštelei 

pradėtas 2022 metų II 

ketvirtyje. Atlikta apklausa 

įmonei atrinkti ir projektui 

parengti. Atrinka įmonė UAB 

J.ARCH. Naudojome 7302 

programos lėšas 2783eur.. 

Atnaujinta 10% kiemo 

trinkelių, naudojant 7302 

programos lėšas 14 663,99 eur. 

Atliko UAB ,,Dengsta“ 

 

8.3.3.Įrengtas gėlynas iki 

liepos 1d. Įrengė  UAB 

,,Adelantė“ 

 

  


