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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Vilniaus rajono Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio veikla 2020 metais buvo organizuojama ir 

vykdoma remiantis lopšelio-darželio 2018–2022 metų strateginiu planu ir atsižvelgiant į 2020 metų 

veiklos programą. Nors metų pradžioje prasidėjusi Covid-19 pandemija turėjo įtakos ir įstaigos 

veiklai, paskelbus karantiną, ugdymas laikinai buvo pristabdytas, vis tiek mums pavyko sėkmingai 

įvykdyti 2020 metų strateginius uždavinius bei įgyvendinti veiklos programų priemones.  

Dėl įvesto visuotinio karantino nepavyko organizuoti veiklų už lopšelio-darželio ribų, 

bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais ir lopšelio-darželio partneriais. Bet nuotoliniu būdų aktyviai 

dalyvauta krašto, rajono, respublikos ir tarptautiniuose projektuose bei dalintasi gerąja darbo 

patirtimi.  

Siekiant užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ugdymą, atnaujintas vienas svarbiausių įstaigos veiklą 

reglamentuojančių dokumentų – lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. 

Didelis dėmesys skirtas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimui: vaikų 

maitinimas organizuojamas pagal parengtus ir su Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 

suderintus valgiaraščius, ugdytiniams teikiami maisto produktai, užtikrinantys maisto medžiagų 

fiziologinius poreikius. Lopšelyje-darželyje vykdomos prevencinės programos, ugdomi vaikų 

sveikos mitybos įpročiai, sukurtos sveikatos stiprinimo erdvės, sporto inventorius praturtintas 

naujomis fizinį aktyvumą skatinančiomis priemonėmis. 

Racionaliai panaudoti lopšelio-darželio finansiniai ir materialiniai ištekliai. 

Lopšelyje-darželyje darbas organizuojamas komandiniu principu – dirba kvalifikuota pedagogų 

komanda, gebanti sklandžiai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo programos, strateginio plano ir 

metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius. Lopšelyje-darželyje direktoriaus iniciatyva buvo 

sudarytos ar tęsė darbą iniciatyvinės-kūrybinės darbo grupės, koordinuojančios ir padedančios 

veiksmingai spręsti ugdymo proceso, kultūros puoselėjimo, bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais, ir kitus įstaigos, kaip efektyvios, besimokančios organizacijos, veiklos klausimus. 

Pedagogai nuolat skatinami organizuoti renginius, įsijungti į kitų įstaigų organizuojamus projektus 

bei dalintis gerąja darbo patirtimi ne tik darželio, rajono, respublikos, bet ir tarptautiniu mastu. 

Pedagogams buvo sudarytos sąlygos įgyti žinių ir patobulinti bendrąsias, dalykines bei didaktines 

kompetencijas. Nuolatinis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, dalijimasis gerąja darbo patirtimi 

lopšelio-darželio, krašto, rajono, respublikos ir tarptautiniu mastu, medžiaga iš kvalifikacijos 

tobulinimo renginių, naujų idėjų, technologijų įgyvendinimas padėjo tobulinti ugdymo procesą.  

Stengdamiesi kaip įmanoma kokybiškiau organizuoti ugdymą, pedagogai kėlė kvalifikaciją. Per 

2020 m. įvairiais būdais pedagogai kvalifikaciją kėlė virš 600 valandų. Vidutiniškai vienas 

pedagogas išklausė 15 kursų. Kiekvienas pedagogas kvalifikaciją tobulino vidutiniškai 68 valandas. 



2020 m. lopšelyje-darželyje atliktas mikroklimato monitoringas. 

 

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. Ugdyti vaikų 

pilietines ir dvasines 

vertybes stiprinant 

gimtosios ir 

valstybinės kalbos 

ugdymą. 

Kurti ir užtikrinti 

ugdymosi aplinką, 

skatinančią vaikų 

pilietinių ir 

dvasinių vertybių 

puoselėjimą bei 

vaikų kalbos 

ugdymą. 

Inicijuotas ir įgyvendintas 

mažiausiai vienas projektas 

ir mažiausiai dvi veiklos, 

užtikrinančios ugdymosi 

aplinką, skatinančią vaikų 

pilietinių ir dvasinių 

vertybių puoselėjimą bei 

vaiko kalbos ugdymą, savo 

kalbos puoselėjimą. 

Inicijuoti ir 

įgyvendinti 

projektai:  

1.,,Su meile 

lietuviškam 

žodžiui” (2020-

02-16 – 03-11); 

(2020 m. Veiklos 

programos 

priedas Nr.1) 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/lietuviskos-pasakos-

diena-seku-seku-

pasaka-568.htm  
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/trumpalaikis-

projektas-su-meile-

lietuviskam-zodziui-

593.htm  
2.„Lietuva brangi 

– mano Tėvyne“ 

(2019-09-19 – 

2020-10-23) 

(2020 m. Veiklos 

programos 

priedas Nr.4,) 

kurio metu 

suorganizuota 

respublikinė 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

kūrybinių darbų 

paroda, 

eksponuota 

Vilniaus rajono 

savivaldybėje nuo 

2020-02-26 (Dir. 

įsak. 2020-01-03 

Nr. V-2). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/kvieciame-

apsilankyti-parodoje-

572.htm  

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/lietuviskos-pasakos-diena-seku-seku-pasaka-568.htm
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https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/paminejome-

lietuvos-

nepriklausomybes-

atkurimo-30-meti-

578.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/moj-kraj-litwa-

567.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/lietuva-brangi-

mano-tevyne-

607.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/litwa-moj-

ukochany-kraj-

577.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/konstitucijos-diena-

darzelyje-641.htm  
https://www.vilni

eciams.lt/2020/10

/26/konstitucijos-

diena-

maisiagalos-

vaiku-lopselyje-

darzelyje/  

https://www.vrsa.

lt/go.php/lit/IMG/

11358 

http://l24.lt/lt/svie

timas/item/33840

7-maisiagalos-

vaiku-lopselis-

darzelis-minejo-

lietuvos-

nepriklausomybes

-atkurimo-30-

meti 

3. „Cześć i 

chwała 

Bohaterom!“ 

(2020-11-12); 

(Dir. įsak. 2020-

10-26 Nr. V-60). 
www.maisiagalosdar

zelis.lt/pl/renginiai/cz

e-c-i-chwa-a-

bohaterom-648.htm  

http://rada-polonii-

swiata.org/pai_wiado

mosci.php?id=12386

%2F&fbclid=IwAR3

d4tFwmvrrrwZ4HR3

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/paminejome-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-30-meti-578.htm
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https://www.vilnieciams.lt/2020/10/26/konstitucijos-diena-maisiagalos-vaiku-lopselyje-darzelyje/
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http://l24.lt/lt/svietimas/item/338407-maisiagalos-vaiku-lopselis-darzelis-minejo-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-30-meti
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/cze-c-i-chwa-a-bohaterom-648.htm
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http://rada-polonii-swiata.org/pai_wiadomosci.php?id=12386%2F&fbclid=IwAR3d4tFwmvrrrwZ4HR39oac65UBQoywg-0OlBjMIz9TsxtkurspUGaL4I8E
http://rada-polonii-swiata.org/pai_wiadomosci.php?id=12386%2F&fbclid=IwAR3d4tFwmvrrrwZ4HR39oac65UBQoywg-0OlBjMIz9TsxtkurspUGaL4I8E


9oac65UBQoywg-

0OlBjMIz9Tsxtkursp

UGaL4I8E  
Suorganizuotos 

veiklos:  

1. „Polska moja 

Ojczyzna” (2020-

05-11) ir „Podróż 

po Polsce” (2020-

05-12) (2020 m. 

gegužės mėnesio 

veiklos planas). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/podro-po-polsce-

604.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/polska-moja-

ojczyzna-603.htm  
2. „Ksiądz Prałat 

Józef Obrembski 

– na zawsze w 

naszej pamięci“ 

(2020-06-08) 

(2020 m. birželio 

mėnesio veiklos 

planas). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/ksiadz-pra-at-

jozef-obrembski-na-

zawsze-w-naszej-

pamieci-612.htm  

3. „Vaikų 

poreikiai, teisės ir 

atsakomybė“ 

(2020-02-06) 

pagal gyvenimo 

įgūdžių veiklos 

programą. 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/apie-vaiku-teises-ir-

pareigas-564.htm  

Įgyvendintos 

„Alkoholio, 

tabako ir kitų 

psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

vartojimo 

prevencinė 

programa“ ir 

„Gyvenimo 

įgūdžių 

http://rada-polonii-swiata.org/pai_wiadomosci.php?id=12386%2F&fbclid=IwAR3d4tFwmvrrrwZ4HR39oac65UBQoywg-0OlBjMIz9TsxtkurspUGaL4I8E
http://rada-polonii-swiata.org/pai_wiadomosci.php?id=12386%2F&fbclid=IwAR3d4tFwmvrrrwZ4HR39oac65UBQoywg-0OlBjMIz9TsxtkurspUGaL4I8E
http://rada-polonii-swiata.org/pai_wiadomosci.php?id=12386%2F&fbclid=IwAR3d4tFwmvrrrwZ4HR39oac65UBQoywg-0OlBjMIz9TsxtkurspUGaL4I8E
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/podro-po-polsce-604.htm
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https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/apie-vaiku-teises-ir-pareigas-564.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/apie-vaiku-teises-ir-pareigas-564.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/apie-vaiku-teises-ir-pareigas-564.htm


programa“ (2020 

m. veiklos 

programos priedai 

Nr.8 ir Nr.9). 

4.Bendradarbiauja

nt su kun. prelato 

J. Obrembskio 

muziejumi 

organizuoti 

užsiėmimai 

,,Vaikams apie 

šventumą“ (2020-

11) (2020 m. 

lapkričio mėnesio 

veiklos planas). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/vaikams-apie-

sventuma-653.htm 

www.maisiagalosdar

zelis.lt/pl/renginiai/o-

wieto-ci-dla-dzieci-

w-przedszkolu-

654.htm  

1.2. Atnaujinti 

ikimokyklinio 

ugdymo programą. 

Užtikrinti 

kokybišką 

ikimokyklinį 

ugdymą. 

Parengta ir Vilniaus rajono 

savivaldybės tarybos 

patvirtinta nauja lopšelio-

darželio ikimokyklinio 

ugdymo programa. Su 

ikimokyklinio ugdymo 

programa supažindinta 

lopšelio-darželio 

bendruomenė. Ugdymo 

procesas planuojamas 

remiantis naująja 

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

Sudaryta ugdymo 

programos 

rengimo grupė 

(Dir. įsak. 2020-

02-25 Nr. V-16). 

Vilniaus r. 

savivaldybės 

tarybos 2020 m. 

birželio 26 d. 

sprendimu Nr. 

T3-187 pritarta ir 

lopšelio-darželio 

direktoriaus 2020 

m. liepos 7 d. 

įsakymu Nr. V-36  

patvirtinta 

ikimokyklinio 

ugdymo 

programa, kuri  

užtikrins 

šiuolaikiška vaikų 

ugdymo 

nuoseklumą bei  

aukštą ugdymo 

kokybę.  

1.3. Kryptingai 

plėtoti projektinę 

veiklą. 

Projekto ,,Lenkų 

mokykla užsienyje. 

Lenkų mokyklų 

mokytojų 

profesinio 

Įstaigos pedagogų 

dalyvavimas stažuotėse 

Belgijoje ir Norvegijoje. 

Pasidalinta gerąja darbo 

2020 m. sausio 

17-21 dienomis 3 

pedagogai 

dalyvavo 

stažuotėje 

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/vaikams-apie-sventuma-653.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/vaikams-apie-sventuma-653.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/vaikams-apie-sventuma-653.htm
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http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/o-wieto-ci-dla-dzieci-w-przedszkolu-654.htm
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/o-wieto-ci-dla-dzieci-w-przedszkolu-654.htm
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/o-wieto-ci-dla-dzieci-w-przedszkolu-654.htm
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/o-wieto-ci-dla-dzieci-w-przedszkolu-654.htm
http://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/o-wieto-ci-dla-dzieci-w-przedszkolu-654.htm


tobulėjimo 

skatinimas” pagal 

Erasmus+ 

programą 

įgyvendinimas. 

Įgyvendinti 2017 

m. rugsėjo 1 d. 

sutartyje, 

pasirašytoje su 

projekto 

partneriais, 

numatytus 2020 m. 

tikslus ir 

uždavinius. 

Kitų trumpalaikių 

ir ilgalaikių 

projektų 

įgyvendinimas. 

patirtimi su užsienio šalių 

pedagogais. 

Dalyvauta ne mažiau nei 1 

respublikiniame projekte. 

Lopšelio-darželio inicijuotas 

ir organizuotas ne mažiau 

nei 1 projektas. 

Belgijoje  https://w

ww.maisiagalosdarze

lis.lt/renginiai/gerosio

s-darbo-patirties-

sklaida-belgijoje-

560.htm 
TVPOLONIA : 
 https://vod.tvp.pl/vid

eo/kierunek-

zachod,odc-

61,46316573?fbclid=

IwAR2CL-

rFwITQU4oZm0ER

wmvsUqo7tzGZqj3u

yPYfKXV5YEmxDj

G9cl8mPow 

2020-07-14 

suorganizuota 

Tarptautinė  konf

erencija, bei 

dviejų dienų 

mokymai 

konferencijos 

dalyviams, 

kuriuose dalyvavo 

virš 70 mokytojų 

iš viso pasaulio 

(Dir. įsak. 2020-

07-07 Nr. V-37). 

Iš projekto lėšų 

įsigyti 2 

nešiojami 

kompiuteriai. 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/konferencja-

upowszechniajaca-

projekt-europejski-

620.htm 

Pasidalinta gerąja 

darbo patirtimi 

virtualioje  moky

mosi platformoje 

Moodle, sukurtoje 

šio projekto 

įgyvendinimo 

metu 
(http://polonia.modm.

bialystok.pl/). 

2020 m. rugpjūčio 

31 d. sėkmingai 

užbaigtas 

projektas ,,Lenkų 

mokykla 

užsienyje. Lenkų 

mokyklų 

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/gerosios-darbo-patirties-sklaida-belgijoje-560.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/gerosios-darbo-patirties-sklaida-belgijoje-560.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/gerosios-darbo-patirties-sklaida-belgijoje-560.htm
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https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/gerosios-darbo-patirties-sklaida-belgijoje-560.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/gerosios-darbo-patirties-sklaida-belgijoje-560.htm
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://vod.tvp.pl/video/kierunek-zachod,odc-61,46316573?fbclid=IwAR2CL-rFwITQU4oZm0ERwmvsUqo7tzGZqj3uyPYfKXV5YEmxDjG9cl8mPow
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/konferencja-upowszechniajaca-projekt-europejski-620.htm
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https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/konferencja-upowszechniajaca-projekt-europejski-620.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/konferencja-upowszechniajaca-projekt-europejski-620.htm
http://polonia.modm.bialystok.pl/
http://polonia.modm.bialystok.pl/


mokytojų 

profesinio 

tobulėjimo 

skatinimas” pagal 

Erasmus+ 

programą (LR 

Nacionalinės 

Agentūros išvada: 

Projektas 

laikomas geros 

praktikos 

pavyzdžiu ir gali 

būti įkvėpimo 

šaltinis kitoms 

organizacijoms. 

2020-12-21 NIP: 

5423190364).  

Dalyvauta 

tarptautiniuose ir 

respublikiniuose 

projektuose: 

1.„Kalėdinių 

garsų mozaika“ 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/mozaika-bo-

onarodzeniowych-d-

wiekow-558.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/kalediniu-garsu-

mozaika-557.htm 

2„Aš padainuosiu 

dainų 

dainelę“ 
https://www.faceboo

k.com/groups/247069

463336676 

3.„Papuošiu 

Kalėdas sava 

eglute“ 

(Klaipėda); 

2.„Keturios 

Advento 

Žvakutės“ 

(Riešė); 

4.„Mūsų grupės 

Advento 

vainikas“ 

(Rukainiai); 

5.„Advento 

Kalendorius“ 

(Mickūnai); 

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/mozaika-bo-onarodzeniowych-d-wiekow-558.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/mozaika-bo-onarodzeniowych-d-wiekow-558.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/mozaika-bo-onarodzeniowych-d-wiekow-558.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/mozaika-bo-onarodzeniowych-d-wiekow-558.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/mozaika-bo-onarodzeniowych-d-wiekow-558.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kalediniu-garsu-mozaika-557.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kalediniu-garsu-mozaika-557.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kalediniu-garsu-mozaika-557.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kalediniu-garsu-mozaika-557.htm
https://www.facebook.com/groups/247069463336676
https://www.facebook.com/groups/247069463336676
https://www.facebook.com/groups/247069463336676


6.„Kalėdų 

žvaigždė“ 

(Nemenčinė); 

7. „Kuriu karūną 

Mindaugui“ 

(Riešė); 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/kuriu-karuna-

mindaugui-618.htm  

8. „Pasipuošiu aš 

ir tu, šoksim 

Lietuvai kartu“ 

(Pakruojis). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/pasipuosiu-as-ir-tu-

soksim-lietuvai-

kartu-581.htm  

Įgyvendinti 

pažintiniai, 

kūrybiškumą 

skatinantys 

projektai: 

1.„Užsiaugink 

drugelį“ (2020 m. 

rugsėjis – spalis) 

(Dir. įsak. 2020-

09-01 Nr. V-48) 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/uzsiaugink-drugeli-

623.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/drugeliai-uzaugo-

649.htm  

2. „Kaip duonutė 

auga“ (2020 m. 

lapkritis); Dir. 

įsak. 2020-10-07 

Nr.V-59). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/ka-as-zinau-apie-

duona-645.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/blynai-tai-

skanumynai-651.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/projektas-kaip-

duonute-auga-tesiasi-

652.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/baigesi-projektas-

655.htm 

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kuriu-karuna-mindaugui-618.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kuriu-karuna-mindaugui-618.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kuriu-karuna-mindaugui-618.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/kuriu-karuna-mindaugui-618.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/pasipuosiu-as-ir-tu-soksim-lietuvai-kartu-581.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/pasipuosiu-as-ir-tu-soksim-lietuvai-kartu-581.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/pasipuosiu-as-ir-tu-soksim-lietuvai-kartu-581.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/pasipuosiu-as-ir-tu-soksim-lietuvai-kartu-581.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/pasipuosiu-as-ir-tu-soksim-lietuvai-kartu-581.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/uzsiaugink-drugeli-623.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/uzsiaugink-drugeli-623.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/uzsiaugink-drugeli-623.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/uzsiaugink-drugeli-623.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/drugeliai-uzaugo-649.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/drugeliai-uzaugo-649.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/drugeliai-uzaugo-649.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/drugeliai-uzaugo-649.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/ka-as-zinau-apie-duona-645.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/ka-as-zinau-apie-duona-645.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/ka-as-zinau-apie-duona-645.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/ka-as-zinau-apie-duona-645.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/blynai-tai-skanumynai-651.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/blynai-tai-skanumynai-651.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/blynai-tai-skanumynai-651.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/blynai-tai-skanumynai-651.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/projektas-kaip-duonute-auga-tesiasi-652.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/projektas-kaip-duonute-auga-tesiasi-652.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/projektas-kaip-duonute-auga-tesiasi-652.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/projektas-kaip-duonute-auga-tesiasi-652.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/projektas-kaip-duonute-auga-tesiasi-652.htm
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3.„Šventasis 

Jonas Paulius II – 

vaikams artimas“ 

(Dir. įsak. 2020-

09-30 Nr.V-58). 
https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/wiety-jan-pawe-

ii-bliski-dzieciom-

639.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/wiety-jan-pawe-

ii-bliski-dzieciom-

640.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/11-listopada-w-

polskich-sercach-go-

ci-647.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/pl/rengi

niai/wiety-jan-pawe-

ii-w-oczach-dziecka-

644.htm  

https://www.maisiaga

losdarzelis.lt/renginia

i/sventasis-jonas-

paulius-ii-vaiku-

akimis-643.htm 

1.4. Atnaujinti 

lopšelio-darželio 

interneto svetainę. 

Sudaryti 

visuomenei sąlygas 

gauti internetu visą 

viešą informaciją 

apie lopšelį-darželį, 

jo funkcijas. 

Lopšelio-darželio interneto 

svetainė atitinka Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms 

ir mobiliosioms programoms 

aprašą. 

Vieša ir aktuali 

informacija apie 

lopšelį-darželį 

skelbiama 

atnaujintoje 

interneto 

svetainėje, 

atitinkančioje 

Bendrųjų 

reikalavimų 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir 

įstaigų interneto 

svetainėms ir 

mobiliosioms 

programoms 

aprašą.  

https://www.maisi

agalosdarzelis.lt/  

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Kurti integruotą, visa apimančią 

sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai 

palankią aplinką. 

Pandemija apsunkino veiklų, įtraukiant visą 

bendruomenę,  organizavimą, bet įgyvendinant 

ugdymo procesą suorganizuotos veiklos bei 

pramogos vaikams: ,,Augame, nes daržoves ir 

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/wiety-jan-pawe-ii-bliski-dzieciom-639.htm
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https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/11-listopada-w-polskich-sercach-go-ci-647.htm
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vaisius valgome“ (2020-10-01), (2020 m. spalio 

mėnesio veiklos planas). 
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/ro-niemy-

bo-warzywa-i-owoce-jemy-624.htm  
,,Sportas tai žaidimas“, „Sport i zabawa to dobra 

sprawa“ (2020-10-02), (2020 m. spalio mėnesio 

veiklos planas). 
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/sport-i-

zabawa-to-dobra-sprawa-626.htm  

„Augame sveiki“ (2020-10-11), (2020 m. spalio 

mėnesio veiklos planas). 
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/ro-niemy-

zdrowiutko-631.htm  

„Šalin bakterijas“ (2020-03-04). (2020 m. kovo 

mėnesio veiklos planas). 
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/salin-

bakterijas-576.htm  

Mokytojai 2020-12-09 dalijosi gerąja darbo 

patirtimi respublikinėje mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje „Mokytojo ir vaiko emocinė 

bendrystė ugdomosiose veiklose ikimokyklinėse 

ir priešmokyklinėse įstaigose“, kur pristatė 

pranešimą „Vaikų jausmų paletė“ (2020 m. 

gruodžio mėnesio veiklos planas). 
https://www.vrsa.lt/index.php?1651222334  

 

 

 

 

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. Bendradarbiaujant su užsienio švietimo 

įstaigomis: Miejski Ośrodek Doradztwa 

Metodycznego w Białymstoku (Lenkija), Stichting 

Nederlands-Pools Centrum voor Cultuur en 

Educatie  

(Nyderlandai), Integrative Saturday School Limited 

by Guarantee (Didžioji Britanija), Associacio 

Cultural Escuela Polaca (Ispanija), „ProPolonia” 

Poolse Vereniging voor Cultuur en Onderwijs 

(Belgija), Polish School Altogether, Polska Szkoła 

Altogether (Airija)  parengta, pateikta ir patvirtinta 

ES projekto „Lenkų mokykla išeivijoje. 

Kompetentingas mokytojas ir kūrybingas mokinys - 

raktas į sėkmę" paraiška pagal Erasmus+ programą. 

Gautas finansavimas. 2020-09-01 pasirašyta sutartis  

Nr. 2020-1-PL01_KA201-081783 dėl projekto 

įgyvendinimo. Projekto trukmė  nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 

Pedagogai stažuočių metu užsienio 

mokyklose tobulins bendravimo, 

bendradarbiavimo bei dalykines 

kompetencijas.  Užmegs naujus 

išorinius ryšius. Dalinsis gerąja darbo 

patirtimi partnerių mokyklose ir 

virtualioje mokymosi platformoje. 

Įgyta patirtis stažuočių dalyviams 

suteiks naujų idėjų, kurias galės 

pritaikyti savo darbe. Dėl to pagerės 

ugdymosi kokybė bei įstaigos įvaizdis. 

3.2. Parengta, pateikta ir patvirtinta ES projekto 

,,Noriu augti kultūros ir tradicijų apsuptyje” 

paraiška pagal Vilniaus rajono Vietos plėtros 

strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 

Įgyvendinant projektą 

bendradarbiaujant su Vilniaus krašto 

etnografiniu muziejumi (filialais: 

Tradicinių amatų centras Houvalto 

https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/ro-niemy-bo-warzywa-i-owoce-jemy-624.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/ro-niemy-bo-warzywa-i-owoce-jemy-624.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/sport-i-zabawa-to-dobra-sprawa-626.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/sport-i-zabawa-to-dobra-sprawa-626.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/ro-niemy-zdrowiutko-631.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/pl/renginiai/ro-niemy-zdrowiutko-631.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/salin-bakterijas-576.htm
https://www.maisiagalosdarzelis.lt/renginiai/salin-bakterijas-576.htm
https://www.vrsa.lt/index.php?1651222334


2014–2020 m.” priemonę „Kultūros savitumo ir 

tradicijų išsaugojimas, gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimas, bendrų iniciatyvų 

rėmimas”.  

Vilniaus r. savivaldybės Tarybos sprendimas 2020-

06-26 Nr. T3-180, NMA prie žemės ūkio 

ministerijos raštas „Dėl paramos skyrimo“ Vietos 

projekto sutartis Nr. VILN-LEADER-6B-IKJ-26-1-

2020/42VS-PV-20-1-09657-PR001. 

Projekto partneris Vilniaus krašto etnografinis 

muziejus (filialai: Tradicinių amatų centras 

Houvalto dvare Maišiagaloje ir Kunigo Prelato 

Juzefo Obrembskio muziejus). Bendra projekto 

vertė 22491,40. Projekto trukme 18 mėn.  

dvare Maišiagaloje ir Kunigo Prelato 

Juzefo Obrembskio muziejus) bus 

suorganizuoti kultūros, edukacijos ir 

amatų vystymo renginiai telkiantys 

Maišiagalos miestelio bendruomenę: 

• keturi edukaciniai užsiėmimai, kurie 

leis vaikams įgyti naudingos 

darbinės patirties ir suteiks tradicinių 

amatų ir verslų pažinimo pradmenų, 

kurie galės pasitarnauti tolimesnėje 

kūrybinėje veikloje (Keramikos; 

Verbų pynimo; Advento vainikų 

pynimo (su šeimos nariais); 

Margučių marginimo vašku (su 

šeimos nariais).  

• dvi Maišiagalos vaikų lopšelio-

darželio auklėtinių sukurtų darbelių 

parodos; 

• keturi  renginiai: Kalėdų vakaronė, 

kurios tikslas – supažindinti 

lopšelio-darželio bendruomenę su 

senovės lietuvių/lenkų liaudies 

Advento papročiais bei tradicijomis; 

Valstybinės šventės (Vasario 16-ajai, 

Kovo 11-ajai), kurių tikslas – 

stiprinti vaikų ryšį su savo kraštu, 

skatinti pažinti ir didžiuotis savo 

tėvynės istorija, papročiais ir 

tradicijomis; Maišiagalos vaikų 

lopšelio-darželio auklėtinių 

koncertas; 

Įgyvendinant projektą bus įsigyta 

įrangos kultūros ir tradicijų renginiams 

bei veikloms organizuoti bei įsigyti 

lauko technikos, būtinos aplinkos 

tvarkymui. 

3.3. Parengta ir pateikta paraiška LR aplinkos 

ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai 

pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių 

(saulės, vėjo, geoterminės  energijos, biokuro ar 

kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios 

(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties 

pastatuose „Saulės baterijų, karštam vandeniui 

paruošti, įrengimas Maišiagalos vaikų lopšelyje-

darželyje“ gauti. Vilniaus  r. savivaldybės tarybos 

sprendimai 2020-05-15 Nr. T3-122 ir 2020-07-31 

Nr. T3-207. 

Įgyvendinant projektą lopšelis-darželis 

įsidiegs saulės baterijas karštam 

vandeniui ruošti, prisidės prie aplinkos 

užterštumo ir išmetamų į aplinką 

šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio 

sumažinimo, efektyvaus gamtos išteklių 

naudojimo bei išlaidų šildymui 

sumažinimo.  

 

3.4. Sklandžiai suorganizuotas įstaigos darbas 

pandemijos metu. 

Paskelbus valstybėje karantiną,  

įstaigoje buvo patvirtintas aprašas dėl 

nuotolinio darbo bei ugdymosi 

organizavimo ir vykdymo (Dir. įsak. 

2020-03-27 Nr. V-22). Darbuotojai ir 

mokytojai aprūpinti apsaugos 



priemonėmis, visos patalpos 

dezinfekuotos (spalio ir gruodžio mėn.). 

Nuo 2020-03-30 buvo organizuotas 

nuotolinis ugdymas (Dir. įsak. 2020-03-

30 Nr. V-23). Stengiantis išlaikyti 

ugdymo kokybę ir nuotoliniame 

ugdyme, buvo sukurtos ikimokyklinio 

ugdymo grupės socialiniame tinkle 

www.facebook.com. Mokytojai su 

ugdytinių tėvais ne tik keitėsi 

informacija, bet ir palaikė 

nenutrūkstamą ryšį: buvo skelbiamos 

rekomendacijos tėvams, dalijamasi 

patarimais ir pateikiamos užduotys 

mūsų ugdytiniams. Užduotys su 

nuorodomis buvo pateikiamos 

skaitmeninėje ugdymosi platformoje 

www.padlet.com. Kiekvieną savaitę 

tėvai šioje platformoje savo vaikams 

galėjo rasti mokytojų parengtų įvairių 

teminių užduočių, atitinkančių vaikų 

amžių ir gebėjimus. Meninio ugdymo 

(šokio) užsiėmimai vaikams buvo 

vedami pasitelkiant ZOOM vaizdo ryšį. 

Taip pat aprūpinome ugdytinius 

reikiamomis ugdymo priemonėmis, 

kurios kas savaitę buvo atnaujinamos, 

supakuojamos ir tėveliai vienoje iš 

darželio lauko pavėsinių galėjo pasiimti 

bekontakčiu būdu, negalintiems 

atsiimti, priemonės buvo pristatomos į 

namus. 

Veiklas nuotoliniu būdu sekėsi 

įgyvendinti sėkmingai. Tėvai su vaikais 

aktyviai dalyvavo, buvo gaunamas 

grįžtamasis ryšys. 2020 m. balandžio 

24-27 dienomis atlikus tėvų apklausą 

dėl nuotolinio ugdymo 

(https://www.apklausk.lt/s/5ea287262c3

c2), gavome išvadas, kad 100 proc. 

apklaustųjų tėvų teigiamai vertina 

nuotolinio ugdymo organizavimą 

lopšelyje-darželyje. 55,8 proc. –  puikiai 

vertina nuotolinio ugdymo kokybę, 26,9 

proc. – labai gerai ir 17,3 proc. – gerai. 

Nuo 2020-05-18 ugdymas organizuotas 

mišriuoju būdu (Dir. įsak. 2020-05-14 

Nr. V-24).  Prasidėjus antrajam 

karantinui ugdymas buvo 

organizuojamas mišriuoju būdu. 

Susirgus darbuotojams ir vaikams 

covid-19 infekcija, operatyviai imtasi 

veiksmų: izoliuotos grupės, 



dezinfekuotos visos patalpos, 

organizuotas ugdymas mišriuoju būdu.  

 

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.    
 


