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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. Atnaujinti 

lopšelio-

darželio vaikų 

žaidimų ir 

sporto 

aikštelių būklę 

ir pagerinti 

lauko 

ugdomąsias 

erdves. 

Siekti, kad vaikų 

žaidimų ir sporto 

aikštelės atitiktų 

keliamus 

aukščiausius 

saugos ir Lietuvos 

higienos normos 

HN 75:2016 

,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programų 

vykdymo 

bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

reikalavimus. 

Lopšelio-darželio 

vaikų žaidimų ir 

sporto aikštelės 

papildytos naujais 

stalais, smėlinėmis 

ir kitais įrenginiais. 

Pagerintos lauko 

ugdomosios erdvės. 

Po žaidimų ir 

sporto įrenginiais 

patiesta nauja 

danga, atitinkanti 

saugos ir Lietuvos 

higienos normos 

HN 75:2016 

reikalavimus. 

Lopšelio-darželio vaikų žaidimų ir sporto 

aikštelės papildytos sūpynėmis (Sąsk. fakt. 

UAB ,,Dylas”: Nr. DYL18-128, Nr. 

DYL18-129) ir naujais žaidimų stalais, 

smėlio dėžėmis su tentais, perėjimo bomu 

R3 (Sąsk. fakt. UAB ,,Dylas” Nr. 17-127). 

Po žaidimų ir sporto įrenginiais patiesta 

nauja danga, atitinkanti saugos ir Lietuvos 

higienos normos HN 75:2016 

reikalavimus (Sąsk. fakt. UAB ,,Dylas”: 

Nr. DYL18-025, Nr. DYL18-133). Atlikta 

pagrindinė metinė lopšelio-darželio vaikų 

žaidimų ir sporto aikštelių kontrolė 2019-

09-10 UAB TUVLITA, kurios metu 

nustatyta, kad vaikų žaidimų aikštelės 

įrenginiai tvarkingi, tinkami naudojimui 

(Vaikų žaidimų aikštelės ar patalpos 

techninio patikrinimo ataskaita, 2019-09-

10, DP2018, byla 5.5.). 

1.2. Projekto 

,,Lenkų 

mokykla 

užsienyje. 

Lenkų 

mokyklų 

Įgyvendinti 2017 

m. rugsėjo 1 d. 

sutartyje, 

pasirašytoje su 

projekto 

partneriais, 

Įstaigos pedagogų 

dalyvavimas 

stažuotėse 

Lenkijoje ir 

Ispanijoje. 

Organizuotas 

projekto partnerių 

2018 m. vasario 4-10 dienomis 3 

pedagogai dalyvavo stažuotėje Lenkijoje 

(Pažymėjimas 2018-02-05–2018-02-09, 

http://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginia

i/gerosios-darbo-patirties-sklaida-

uzsienyje-321.htm). 2018 m. gegužės 24-

30 dienomis 3 pedagogai dalyvavo 
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mokytojų 

profesinio 

tobulėjimo 

skatinimas“ 

pagal 

Erasmus+ 

programą 

įgyvendinimas

. 

numatytus 2018 

m. tikslus ir 

uždavinius. 

susitikimas 

Maišiagalos vaikų 

lopšelyje-darželyje. 

stažuotėje Ispanijoje (Pažymėjimas 2018-

05-25–2018-05-29, 
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginia

i/gerosios-darbo-patirties-sklaida-

ispanijoje-366.htm). 2018 m. rugsėjo 29 – 

spalio 3 dienomis vyko projekto ,,Lenkų 

mokykla užsienyje. Lenkų mokyklų 

mokytojų profesinio tobulėjimo 

skatinimas” pagal Erasmus+ programą 

partnerių susitikimas Maišiagalos vaikų 

lopšelyje-darželyje (Pažymėjimas 2018-

09-29–2018-10-03 

https://www.vrsa.lt/index.php?425808976

7). 
Pasidalinta gerąja darbo patirtimi 

virtualioje mokymosi platformoje Moodle, 

sukurtoje šio projekto įgyvendinimo metu 

(http://polonia.modm.bialystok.pl/). 

Vykdyta projekto veiklų ir rezultatų 

sklaida (http://l24.lt/pl/radio-

wilno/item/267306-maria-jolanta-ambro-

ej-i-iwona-matwiejko-dla-radia-wilno-o-

europejskim-projekcie-dla-nauczycieli-

szk-polskich). Vilniaus rajono 

savivaldybės merės padėka 2018-10-02 

(direktorės I. M. Matveiko komp. 

aplankas). 

1.3. Ugdyti 

vaikų 

pilietines ir 

dvasines 

vertybes, 

siekiant doros, 

atsakingumo, 

pagarbos savo 

kraštui, 

žmogui ir 

aplinkai. 

Įstaigos 

ugdytiniams 

sudaryti sąlygas 

dalyvauti 

šventėse, 

renginiuose, 

išvykose, 

projektuose, 

puoselėti dvasines 

vertybes, formuoti 

tvirtus dorovės 

pagrindus. 

Organizuotos ne 

mažiau kaip 3 

priemonės, 

puoselėjančios 

tradicijas, pagarbą 

lietuvių ir lenkų 

tautų kultūrai, 

ugdomos ugdytinių 

dvasinės vertybės, 

pilietiškumas, 

patriotizmas. 

Ugdytos ugdytinių dvasinės vertybės, 

pilietiškumas, patriotizmas organizuojant 

veiklas, puoselėjančias tradicijas, pagarbą 

lietuvių ir lenkų tautų kultūrai: 
1. Įgyvendintas projektas ,,Šimtas 

Lietuvos spalvų”:  
1.1. organizuotas Maišiagalos krašto 

švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupių renginys 

,,Šimtas Lietuvos spalvų”, skirtas Lietuvos 

valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti 

(2017-12-08 direktoriaus įsakymas Nr. V-

53); 
1.2. 2018-02-18 ugdytiniai dalyvavo 

piešinių parodoje-konkurse ,,Atkurtai 

Lietuvai 100” ir šventiniame koncerte, 

skirtame paminėti Vasario 16-ąją (2018-

01-31 direktoriaus įsakymas Nr. V-17); 
1.3. ugdytiniams suorganizuota išvyka į 

Trakus (2018-05-23 direktoriaus įsakymas 

V-36, 

http://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginia

i/isvyka-i-trakus-359.htm). 
2. Įgyvendintas projektas ,,Jestem nie 

tylko przedszkolakiem, ale i dobrym 

Polakiem” 
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(http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/rengi

niai/trzeciego-maja-wieto-narodowe-

polski-354.htm). 
3. Pradėtas įgyvendinti projektas ,,W 

moim sercu Polska”: 
(http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/rengi

niai/w-moim-sercu-niepodleg-a-394.htm). 
3.1. 2018 m. spalio 31 d. ugdytiniams 

suorganizuotas edukacinis užsiėmimas 

Kunigo prelato J. Obrembskio muziejuje 

Maišiagaloje 

(http://www.maisiagalosdarzelis.lt/rengini

ai/edukacinis-uzsiemimas-muziejuje-

388.htm). 
4. 2018 m. gruodžio 20 d. suorganizuotas 

Kalėdinis susitikimas su ugdytinių tėvais, 

kurio metu ugdytiniai pristatė šventinę 

programą ir pasidalinta kalėdaičiais 

(http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/rengi

niai/spotkanie-op-atkowe-w-obku-

przedszkolu-w-mejszagole-414.htm).  

1.4. Paminėti 

Maišiagalos 

vaikų lopšelio-

darželio 

įkūrimo 50-ies 

metų jubiliejų. 

Tinkamai 

pasirengti 

Maišiagalos vaikų 

lopšelio-darželio 

50-mečio 

jubiliejaus šventei 

įtraukiant 

lopšelio-darželio 

bendruomenės 

narius 

Organizuota šventė 

įstaigos įkūrimo 

50-ies metų 

jubiliejui paminėti 

Maišiagalos vaikų 

lopšelio-darželio 

bendruomenei.  

2018 m. birželio 1 d. Maišiagalos vaikų 

lopšelio-darželio bendruomenei 

suorganizuota šventė įstaigos įkūrimo 50-

ies metų jubiliejui paminėti (2018-03-01 

direktoriaus įsakymas V-24, Vilniaus 

rajono savivaldybės merės potvarkis dėl 

lėšų skyrimo (2018-05-25, Nr. M22-42), 

http://l24.lt/lt/svietimas/item/248886-

maisiagalos-darzelis-svencia-savo-50-

meti). 
Šventės metu lopšelio-darželio direktorė, 

pedagogai ir darbuotojai buvo apdovanoti 

merės ir Švietimo skyriaus vedėjo padėkos 

raštais 

(http://www.maisiagalosdarzelis.lt/rengini

ai/apdovanoti-lopselio-darzelio-

pedagogai-ir-darbuotojai-365.htm). 

1.5. 
Patobulinti 

profesines 

kompetencijas. 

Dalyvauti 

tiksliniuose 

mokymuose, 

asmeninio 

tobulėjimo 

renginiuose. 

Įgytos vadybinės 

žinios ir patirtis 

(mokymų, 

seminarų, kitų 

kvalifikacijos 

kėlimo priemonių 

pažymėjimai) 

pritaikytos 

optimizuojant 

įstaigos vidaus 

procesų 

veiksmingumą. 

Įgytos žinios padėjo patobulinti ugdymo 

proceso organizavimą (LVJC 2018-05-08 

pažymėjimas Nr. (1.18.) V4-2271, VšĮ 

Trakų švietimo centro 2018-05-15 

pažymėjimas Nr. TSC-5327, Erasmus+ 

programos 2018-05-25–2018-05-29 

pažymėjimas, Erasmus+ programos 2018-

09-18–2018-10-03 pažymėjimas, VšĮ 

Trakų švietimo centro 2018-12-11 

pažymėjimas Nr. TSC-12449). 
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