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KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS “ŠARKELĖ” 

METODINĖS VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2020 m. 

Programų įgyvendinimas : Kauno lopšelio-darželio „Šarkelė“ ikimokyklinio ugdymo programa, 

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. 

Prevencinės programos: socialinių įgūdžių ugdymo tarptautinis projektas „Zipio draugai“, 

„Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencinė programa“, 

„Smurto ir patyčių prevencijos programa“. 

Integruotos programos; „Vaikų sveikatos stiprinimo programa“, „Gyvenimo įgūdžių ugdymo 

metodinės rekomendacijos:. 

Turime „Sveikos mokyklos“ statusą, kuri galioja iki 2022 metų. ir esame respublikos 

ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai, todėl savo veiklą 

sustipriname vaikų sveikatinimo projektais, bendradarbiavimu su kitomis įstaigomis ir 

organizacijomis. 

Vaikams, turintiems didelių  ugdymo(si) poreikių buvo parengtos 6 pritaikytos programos. 

Veikla buvo planuojama: Rengiami ilgalaikiai ugdymo planai, rašomi priešmokyklinio ugdymo 

grupės trumpalaikis veiklos planai, Ankstyvojo amžiaus grupės veiklos planai ir naudojama 

„Plaukimo takelis“ plano struktūra ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėms. 

Naudojami į vaiką orientuoto ugdymo metodai („Gera pradžia“), taikomos įvairios ugdymo 

organizavimo formos“ išvykos, edukacinė valandėlės pakvietus išorės aplinkos edukatorius, 

parodos, projektai. Karantino metu auklėtojos dalinosi savo patirtimi, padėjo viena kitai pateikti 

tėvams reikalingą medžiagą pagal savaitės temą. 

Nors aplinkybės nebuvo itin palankios, mokytojos gebėjo kelti savo kvalifikaciją, sudalyvauti 

kitų įstaigų organizuojamuose projektuose ar kitose veiklose. 

2020 metais organizuota 14 metodinės tarybos posėdžių, kuriuose buvo analizuojami ugdymo 

klausimai, aptariamos atviros veiklos, tariamasi dėl vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo 

procedūrų, tariamasi, kaip pagerinti ugdymo kokybę.  

2020 metų tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus 

lauktas rezultatas 

1 tikslas – išnaudoti 

išmaniųjų 

technologijų 

galimybes, gerinant 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

Minimali 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos, 

Sudaryta labiau pažengusių 

technologijų srityje 

pedagogų darbo grupė, kuri 

parengė konsultavimo planą 

ir visus metus padėjo 

pedagogams tobulėti, ypač 

Maksimali 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos, 
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amžiaus vaikų 

pasiekimus. 

 

atitinkančios vaiko 

raidą dalis -  70%. 

karantino metu. Šis 

karantino laikotarpis  buvo 

psichologiškai sunkus, 

įtemptas, tačiau mūsų 

sutelktumas, 

bendradarbiavimas pagerino 

kai kurias organizacijos 

veiklos sritis. Vienos iš jų - 

mokytojų kompiuterinio 

raštingumo gebėjimus: 

pedagogai išmoko 

technologijų pagalba 

parengti vaizdinę medžiagą 

vaikų ugdymui, išmoko 

dirbti nuotoliniu būdu, 

dalyvavo seminaruose 

nuotoliniu būdu, sukūrė 

Facebook grupes 

bendradarbiavimui 

tarpusavyje ir su tėvais, 

sukūrėme naują rubriką el. 

dienyne „Vaiko veiklos“, 

kurioje karantino metu tėvai 

talpino informaciją apie 

vaikų pasiekimus, o šiuo 

metu mokytojos pritaiko 

savo darbe kaip grįžtamąjį 

ryšį. 

2020 m. birželio mėn., 

atlikus ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų vertinimą, 

buvo pasiekti rezultatai: 

Priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimai pagal 

penkias kompetencijas siekė 

84%, o ikimokyklinio 

amžiaus vaikų pagal 18 

vertinimo sričių buvo 77%. 

Lopšelis-darželis pasiekė 

maksimalius planuotus 

rezultatus. 

 

atitinkančios vaiko 

raidą dalis – 

80,5%. 
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Komentaras.  

Faktinė rezultato reikšmė yra 2 % didesnė negu planuota STRAPIO sistemoje. Planuoto tikslo 

rezultatai nebuvo aukšti, tačiau pasiekti maksimalūs. Labai aukštų rezultatų įstaiga ir negali 

pasiekti, nes 2020 m. buvo ugdomi 28,5 % vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Nustatyta nemaža dalis vaikų, padariusių pažangą daugelyje vertinimo sričių dalis. Bendras 

vertinimo rodiklis - 80,5 %. Tačiau pedagogų gebėjimai technologijų srityje nėra l geri (tyrimų 

duomenimis 20 proc. mokytojų reikalinga pagalba). 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus 

lauktas rezultatas 

2 tikslas - 

išplėsti ugdymo 

„be 

sienų“ strategijas 

per projektinę 

veiklą, 

orientuojantis į 

vaikų pasiekimų 

gerinimą.  

 

Labai gerai ir gerai 

ugdymo kokybę 

vertinančių tėvų dalis 

– 70%. 

 

Šio tikslo įgyvendinimą 

realizavome „Sveikos mokyk-

los“ programmos pagrindu. Buvo 

parengta 19  vaikų sveikatinimo 

projektų, plečiant 

bendradarbiavimą su kitomis 

įstaigomis. Planavome 

organizuoti vaikų edukacines 

veiklas už lopšelio-darželio ribų. 

tačiau susidariusios aplinkybės 

neleido  būti atviriems, keliauti 

arba kviesti edukatorius į įstaigą. 

Kita projektuose planuota veikla 

buvo įgyvendinta, keičiant į 

uždaras veiklos formas. 

Pedagogai buvo kūrybingi, 

sėkmingai įgyvendino planuotus  

projektų tikslus (parengtos 

ataskaitos). 

Buvo sudaryta projektų vertinimo 

grupė, parengti vertinimo 

kriterijai ir apibendrinti projektų 

kokybės vertinimo rezultatai. 

Atlikus tėvų požiūrio į ugdymo 

kokybę tyrimą paaiškėjo, kad  

51,43% tėvų ugdymo kokybę 

vertina labai gerai ir 48,57% - 

gerai. Vadinasi labai gerai ir 

gerai vertinančių ugdymo kokybę 

dalis yra 100%. 

 

Labai gerai ir 

gerai ugdymo 

kokybę 

vertinančių tėvų 

dalis – 80%. 
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Komentaras:  

Pasiektas maksimalus tikslo įgyvendinimo rezultatas, tėvai puikiai įvertino mūsų pastangas dirbti 

vaikui ir dirbti kitokiomis sąlygomis, nors pastebėjimų taip pat sulaukėme: sumažinti vaikų 

skaičių grupėse, visoms grupėms skirti mokytojų padėjėjus, kad ryte dirbtų du pedagogai. 

Ugdymo „be sienų“ strategijos bus tęsiamos, pasibaigus karantinui. 

 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

3 tikslas – 

pagerinti darbo ir  

ugdymo(si) 

sąlygas, 

užtikrinant vaikų 

ir darbuotojų 

saugumą.  

 

 

Įrengta nauja sporto 

salė. 

 

Kapitaliai suremontuotos 

„Volungėlės“, „Žvirbliukų“, 

„Dagiliukų“ ir „Pingvinukų“ 

grupių rūbinėlės vaikams 

(atnaujinta elektros 

instaliacija, apšvietimas, 

sudėtos pakabinamos lubos, 

atliktas sienų remontas, 

išklota nauja grindų danga). 

Pakeista virtuvės įranga. 

Įsigyta apsauginė danga lauko 

priemonėms ir atlikti jos 

tvirtinimo darbai prie 

laipiojimo įrengimų. Atliktas  

san. mazgų kapitalinis 

remontas. Atnaujinta elektros 

instaliacija, apšvietimas, 

pakeista santechnika. Sudėtos 

sienų ir grindų plytelės, 

pakeistas klozetas. Pasiektas 

realus rezultatas vertinamas 

gerai, 

Įrengta nauja sporto 

salė. 

Atliktas 2 laiptinių 

remontas.  

Atliktas remontas 

„Pingvinukų“ ir 

„Žvirbliukų“ grupių 

rūbinėlėse. 

 

Komentaras. Darbai, kurie buvo planuoti iš įstaigos biudžeto maksimaliai įgyvendinti. Tačiau 

negavome planuotų lėšų iš savivaldybės biudžeto naujos salės įrengimui, todėl šį tikslą kelsime į 

2021 m. ir susiaurinsime planuojamų darbų apimtis. Pasiektas realus rezultatas vertinamas gerai. 

 

Tikslas Minimalus lauktas 

rezultatas 

Įstaigos pasiektas realus 

rezultatas 

Maksimalus lauktas 

rezultatas 

4 tikslas – 

dalyvauti ES 

projekte 

„Ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

Sustiprintas 

bendruomenės 

vaidmuo, kuriant 

ugdymo turinio 

įvairovę bei išplečiant 

Pedagogų komanda (6 

pedagogai) dalyvavo 

mokymų programoje. Buvo 

organizuoti       seminarai 

pedagogams: „Ugdymo 

Sustiprintas 

bendruomenės 

vaidmuo, kuriant 

ugdymo turinio 

įvairovę bei 
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veiklos tobulini-

mas, telkiant 

bendruomenę ug-

dymo kokybės ir 

aplinkų 

gerinimui“ kartu 

su part-neriais 

Kauno lopšeliu-

darželiu „Aušrinė, 

Kauno lopšeliu-

darželiu „Bitutė“, 

Ruklos 

daugiafunkcinio 

centro lopšeliu-

darželiu 

„Pušaitė“ ir 

Kauno 

sanatoriniu 

lopšeliu-darželiu 

„Pušynėlis“.  

ES projekto 

tikslas: Sukurti 

prielaidas 

ugdymo kokybės 

gerinimui telkiant 

mokyklos 

bendruomenę ino-

vatyvių ugdymo 

metodų paieškai, 

keitimuisi, 

išmokyti įstaigos 

bendruomenę 

inovatyvių, veiks-

mingų bendradar-

biavimo metodų, 

siekiant pagerinti 

vaikų pasiekimus 

ir pažangą, gerinti 

įtraukiojo 

ugdymo kokybę. 

vaikų veiklos 

galimybes.  

Į projekto 

įgyvendinimą įtraukta 

bendruomenė ir 

tikslinės grupės. 

Nustatyta geriausia 

patirtis ir pasidalinta 

su partneriais. 

Paruošta prieiga prie 

rojekto rezultatų. 

turinio vadyba“, „Ugdymo 

veiklos planai ir pasiekimų 

vertinimas ikimokyklinėje 

įstaigoje“, „Strategijos, 

padedančios kiekvienam 

vaikui patirti sėkmę ugdymo 

įstaigoje“, ir „Netinkamas 

vaiko elgesys ikimokyklinėje 

įstaigoje: kylantys sunkumai 

ir pagalbos galimybės“. 

Seminarų metu turėjome 

galimybę pasidalinti 

patirtimi su institucijomis, 

kurios dalyvauja projekte. 

Seminarų metu įgytos žinios 

pritaikytos praktikoje. Jos 

pagerino ugdymo turinio 

planavimo sritį, atsirado 

naujos ugdymo  strategijos, 

patobulėjo vaikų pasiekimų 

vertinimo rezultatai, vaikų 

pažinimo įgūdžiai. 

Pedagogai pasidalino 

patirtimi įstaigoje, 

pagerinome 

bendradarbiavimą nuotoliniu 

būdu su kitomis įstaigomis. 

išplečiant vaikų 

veiklos galimybes. 

Į projekto 

įgyvendinimą 

įtraukta 

bendruomenė ir 

tikslinės grupės. 

Nustatyta geriausia 

patirtis ir 

pasidalinta su 

partneriais. 

Paruošta prieiga 

prie projekto 

rezultatų. 

Išplėtotas 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas. 

Įvertinta projekto 

sėkmė įvairiuose 

etapuose ir 

užtikrintas projekto 

partnerių 

vieningumas tęsiant 

projekto vykdymą 

iki 2021 metų. 

Komentaras. Įgyvendinta tik viena ES projekto pusė – pedagogų kvalifikacijos tobulinimas. 

Nėra gautos lėšos kitų priemonių įgyvendinimui – naujų technologijų įsigyjimui. Projektas dar 

bus tęsiamas ir 2021 metais. 
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Plačiojo įsivertinimo išvados 

 

Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos 

veiklos aspektai 

2.1.1.  2.1.3.  2.1.4.  3.1.1.  

3.2.2.  4.2.5. 

1.3.1.  2.3.2.  5.2.2.  5.3.1. 1.3.1.  2.3.2.  5.2.2. 

 

Giluminio įsivertinimo išvados 

     2020 m. sausio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 9 buvo sudaryta darbo grupė. kuri atliko  

vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą ir apibendrino rezultatus. 

 

                                                               IŠVADOS: 

Stipriosios pusės: 

1. Įstaigoje vyksta reguliarus ir sistemingas vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas. 

2. Mokytojos bendradarbiauja tarpusavyje vertindamos vaiko pasiekimus ir pažangą. 

3. Specialistai (logopedai, spec pedagogas) bendradarbiauja su mokytojais vertindami SUP vaikų 

pasiekimus ir pažangą. Kartu aptariami vaiko gebėjimai siunčiant vaikus į PPT. 

4. Tėvams prieinama visa informacija apie vaiko pasiekimus. 

Tobulintina: 

1. Nepakankamas tėvų aktyvumas  vertinant vaikų pasiekimus ir pažangą.  

2. Nepakankamai išnaudota vaikų pasiekimų vertinimo ir pateikimo tėvams rubrika „Vaiko 

veiklos“ el. dienyne „Mūsų darželis“. 

 

REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI PEDAGOGAMS: 

 

1. Didinti mokytojų kompetencijas pritaikyti įvairesnius vaikų pasiekimų vertinimo būdus, 

dalintis tarpusavyje kūrybiškomis idėjomis bei naujomis žiniomis. 

2. Plėtoti įvairiapusį bendradarbiavimą su tėvais, keisti jų požiūrį į ugdymą, vaiko pasiekimų 

vertinimą. 

3. Organizuoti pedagogams mokymus, kaip pateikti informaciją tėvams apie vaiko veiklas ir 

pasiekimus  rubrikoje „Vaiko veiklos“ el. dienyne „Mūsų darželis“. Sistemingai vykdyti šio 

proceso turinio priežiūrą. 

 4. Tobulintinas rekomendacijas  realizuoti 2021 metais. 

 

 

Skaityti pranešimai respublikos, miesto pedagogams 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Stendinis pranešimas „Gerosios darbo 

patirties sklaida“. Pristatytas Respublikinio 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų Trikrepšio 

festivalio metu l/d. „Rasytė“. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-03-10 
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2. Straipsnis respublikinei ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinei-

praktinei konferencijai „Gamta – grožėkis, 

atrask, matyk, tyrinėk, analizuok“ 

Laima Jarusevičienė- 

ikim. ugd. mokytoja 

2020-11-20 

3. Nuotolinio ugdymo metu platformoje 

Facebook buvo dalinamasi ugdymo inovacijų 

centro puslapiuose ugdymo planais, kuriuos 

teigiamai įvertino šalies pedagogai. 

Vilma Sobolienė  

4. Parengtas straipsnis respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų teorinėje –praktinėje 

konferencijoje „Gamta – grožėkis, atrask, 

matyk, tyrinėk, analizuok“. Organizatoriai 

Vilniaus l/d. „Justinukas“. 

Eglė Kapustavičienė 2020-11-20 

 

Skaityti pranešimai įstaigoje 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Stendinis pranešimas „Sportuok ir būsi 

sveikas“. 

Lina Zakarevičienė 2020-11 mėn. 

2. Ugdymo „be sienų“ privalumai ir įtaka 

ugdymo kokybei. 

Laima Juočienė 

Vilma Frejerienė 

2020-12 mėn. 

 

Įstaigos projektai (įgyvendinti) 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. „Sveikuolis“ – Vaikų fizinio aktyvumo 

skatinimo projektas/ 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020 m. 

2. „Oranžinio kamuolio draugai“ “ – Vaikų 

fizinio aktyvumo skatinimo projektas. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020 m. 

3. „Aš ir tu – žaidžiam trikrepšį kartu“ – Vaikų 

fizinio aktyvumo skatinimo projektas. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020 m. 

4. „Sportuok ir būsi sveikas“ Lina Zakareviočienė 

Rasa Dambrauskienė 

2020 m. 

5. „Vandens lašelis“ – ankstyvojo amžiaus 

vaikų –„Ančiukų“ gr. projektas 

Iveta Valionienė, 

 Jūratė Stonienė 

2020 

6. Meninė raiškos projektas 

„Kregždutės“ grupėje „Kuriu, Žaidžiu, 

eksperimentuoju“ 

Sima Dovydėnienė – 

ikimokykl. ugd. 

mokytoja 

2020-03-2020-06 

7. Vaikų sveikatinimo projektas „Laukas 

kviečia judėti, žaisti, šėlioti“ (Kreždutės gr.) 

Sima Dovydėnienė 

Nijolė Grublienė – 

ikimokykl. ugd. 

mokytojos 

 

2020-03-2020-06 
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8. Kūrybinių darbų projektas „Sušilkim žibintų 

šviesoje“  

Sima Dovydėnienė, 

Rima Bulotaitė, Gret 

Jociuvienė  – 

ikimokykl.  ugd.ir 

meninio ugd. 

mokytojos 

2020-11-12 mėn. 

9. Kūrybinis projektas „Tarp pusnynų, tarp 

baltų, miega pasaka vaikų“ 

Sima Dovydėnienė 

Nijolė Grublienė – 

ikimokykl. ugd. mokyt. 

2020 gruodis 

10. Projektas „O kas gi tu esi, Tėvyne?“ Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja 

Vilma Sobolienė 

Laima Juočienė 

Eglė Kapustavičienė 

2020 m.  1-3 

mėn. 

11. Projektas „Piname draugystės vainiką“ su 

Kauno J.Laužiko spec. mokykla. 

Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja 

Emilija Košelevienė – 

logopedė, Eglė 

Kapustavičienė - 

auklėtoja 

2020-11-12 mėn. 

12. Projektas „Dagiliukų“ gr. „Žaidžiu, stebiu, 

kuriu“ 

Laima Jarusevičienė- 

ikim. ugd. mokytoja 

2020-02 iki 

2020-06 

13. „Kelionė po jausmų pasaulį“ Vilma Sobolienė 

Vilma Frejerienė 

Laima Juočienė 

Eglė Kapustavičienė 

2020 

14. „Laiškai draugams Lietuvoje“ Eglė Kapustavičienė 

Vilma Sobolienė 

2020 

15. Pelėdžiukų gr. projektas „Pavojai buityje ir 

gamtoje“. 

Marytė Sodaitienė 2020 

16. ‚Volungėlės“ gr. projektas „Sveikatos 

takeliu“. 

Violeta Šauklienė 

Laima Steikūnienė 

2020-01 iki 06 

mėn. 

17. „Volungėlės“ gr projektas „Spalvų savaitė“. Violeta Šauklienė 

Laima Steikūnienė 

03-02-06 d. 

18. „Jei nori sveikas būti – draugauk su 

vandeniu , vaikuti!“ 

Rasutė Ptašnikienė 

Rasa Dambrauskienė 

2020 

19. „Mėgstu švarą, mėgstu tvarką“ Ramunė Rimkutė 2020-03-09 

20. „Sušilkim žibintų šviesoje“ Laima Juočienė 

Vilma Frejerienė 

Sima Dovydėnienė  

Rima Bulotaitė 

2020 12 mėn. 

21. „Mes esame sveiki ir laimingi, o tu? Rima Bulotaitė 

Regina Džiaugytė 

2020 

22. „Apšerkšniję mūsų žiemos, balta, balta, kur 

dairais...“ 

Rima Bulotaitė 

Regina Džiaugytė 

 

2020 11-12 mėn. 
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Dalyvavimas kitų įstaigų inicijuotuose projektuose 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Respublikinis projektas „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“ 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020 

2. „Sveikuolis“ Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020 

3. Sporto šventėje „Taiklusis 

kamuolys“ pagal projektą „Oranžinio 

kamuolio draugai“ l/d. „Žingsnelis“. 

 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020-02-21 

4. Lietuvos mažųjų žaidynėse 2020-02-26 

„Šarkelėje“ 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020-02-26 

5. Respublikiniame trikrepšio festivalyje 

„Rasytėje“ 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020-03-10 

6. Projekto „Vaikų vasara“. Šventė lauke. Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

20220-06-18 

7. Sporto renginyje Kauno darželių futbolo 

lygos I-o turo varžybos Kauno treniruočių 

centre. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020-09-10 

8. Respublikinėje akcijoje „Rieda ratai 

rateliukai“. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

Vilma Frejerienė 

2020-09-22 

9. Sporto renginys Kauno darželių futbolo 

lygos II-o turo varžybos Kauno treniruočių 

centre. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020-09-24 

10. Respublikinje akcijoje „Mažoji mylia-

20220“ 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo pedagogė 

2020-10-07 

11 Respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir 

pedagogų kūrybiniame projekte „Mano 

verba“. 

Lina Zakarevičienė – Rasa 

Dambrauskienė ikim. ugd. 

mokytojos 

2020-03-01-04-

3 

12. Respublikiniame kūrybiniame projekte „Iš 

sodelio į krepšelį“ 

Lina Zakarevičienė – ikim. 

ugd. mokytoja 

2020-10-01-30 

13. Respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų 

kūrybinių darbų virtualioje parodoje 

„Pasipuošė žemė žiedais“. 

Lina Zakarevičienė – Rasa 

Dambrauskienė ikim. ugd. 

mokytojos 

2020-05-06 

14. Respublikinėje virtualioje pedagogų 

fotografijų parodoje “STEAM gyvena 

darželyje“. 

Lina Zakarevičienė – Rasa 

Dambrauskienė ikim. ugd. 

mokytojos 

Iveta Valionienė 

2020-05 

15. Respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų nuotraukų parodoje „Mano šeima“. 

Lina Zakarevičienė – Rasa 

Dambrauskienė ikim. ugd. 

mokytojos 

2020-05-19 

16. Respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių 

darbų nuotraukų parodoje „Mano 

stebuklingas skėtis“. 

Lina Zakarevičienė – Rasa 

Dambrauskienė ikim. ugd. 

mokytojos 

2020-11-05-20 
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17. Respublikiniame projekte „Vabalai – 

mano draugai“ (Kėdainių l/d. „Aviliukas“ 

Iveta Valionienė 

Jūratė Stonienė – ikim. 

ugd. auklėtojos 

2020-07-15 

iki2020-08-15 

18. Respublikiniame ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių grupių pažintinių veiklų 

projekte „Lauko žaidimai“, kurį 

organizavo Kauno raj  Raudondvario l/d. 

„Riešutėlis“. 

Iveta Valionienė 

Jūratė Stonienė – ikim. 

ugd. auklėtojos 

2020-06-08 iki 

2020-06-30 

19. Dalyvauta tarptautiniame l/d Etiudas 

organizuotame projekte „Karūna mamai“  

Sima Dovydėnienė, Rima 

Bulotaitė – ikimokykl. 

ugd. 

mokytojosRespublikiniame 

eko projekte „“Išmanieji 

statiniai“  

2020-04-30 

20. Respublikiniame projekte – STEAM 

kūrybinės dirbtuvės „Juoda – balta“, kurį 

organizavo Šiaulių l/d „Žirniukas“ 

Sima Dovydėnienė – 

ikimokykl. ugd. mokytoja 

2020-11-09 iki 

2020-12-14 

21. Juozo Naujalio muzikos mokyklos 

projekte „Meilė Tėvynei Mažoj širdelėj“. 

Gret Jociuvienė – meninio 

ugd. mokytoja 

Eglė Kapustavičienė 

2020 

22. „Gandriukų“ grupė dalyvavo Kauno 

ikimokyklinių įstaigų respublikiniame 

festivalyje „Pagrokim“ virtualioje 

aplinkoje  

Gret Jociuvienė – meninio 

ugd. mokytoja 

2020-10-30 

23. „Geniukų“ grupės vaikai dalyvavo 

J.Naujalio muzikos mokyklos festivalyje  

virtualioje aplinkoje „Kuriu savo 

vaikams“. 

Gret Jociuvienė – meninio 

ugd. mokytoja 

2020-11-27 

24. Dalyvauta ilgalaikiame prevenciniame 

projekte „Žaidimai moko“, kurį 

organizuoja Kelmės 

„Kūlverstuko“ darželis 

Vilma Frejerienė, Vilma 

Sobolienė, Eglė 

Kapustavičienė, Emilija 

Košelevienė 

2020 

25. Su priešmokyklinio amžiaus vaikais 

dalyvauta SEU olimpiadoje „Dramblys“ 

Vilma Frejerienė, Vilma 

Sobolienė, Eglė 

Kapustavičienė, 

2020-02 mėn. 

26. Piešinių parodoje „Puiki nuotaika – gera 

sveikata“. 

Vilma Frejerienė – 

priešmokykl. ugd. 

mokytoja 

2020-05 mėn. 

27. Dalyvauta ekologiniame konkurse „Mano 

žalioji palangė“ I etape 

Laima Jarusevičienė- ikim. 

ugd. mokytoja 

Jūratė Stonienė 

2020-05-19 

28. Sporto diena su vandeniu“ pagal projektą 

„Jei nori būti sveikas, draugauk su 

vandeniu“ 

Rasutė Ptašnikienė, Laima 

Jarusevičienė, Rasa 

Dambrauskienė 

2020-05 mėn. 

29. Dalyvauta respublikinio eko projekto 

edukacinėje akcijoje „Išmanieji 

statiniai“ (STEAM) 

Laima Jarusevičienė- ikim. 

ugd. mokytoja 

2020-11IKI 

2021-01 

30. Virtualioje aplinkoje Alytaus darželio 

„Linelis“ projekte „Mamyte, tu 

mieliausia“, kuris buvo skirtas 

Laima Jarusevičienė- ikim. 

ugd. mokytoja 

2020-05 mėn. 
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ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų, tėvų pedagogų kūrybinių darbų 

pateikimui. 

31. Konkursui „Mano žalioji palangė II turui 

paruošėme nuotoliniu būdu nuotraukas 

parodai kartu su tėvais. 

Laima Jarusevičienė- ikim. 

ugd. mokytoja 

2020 

 Ilgalaikis prevencinis respublikinis 

projektas „Žaidimai moko“ 

Emilija Košelevienė 

Vilma Sobolienė 

2020 

32. Respublikiniame projekte „Mano verba“ 

 

Rasutė Ptašnikienė 2020-03-30 

33. Respublikiniame projekte „Žemės spalvų 

ir šviesos žaismas“ 

Ramunė Rimkutė 2020-04-04 

34. Respublikiniame eko projekte „Išmanieji 

statiniai“. 

Rima Bulotaitė 2020-11-16 

2021-01-15 

35. Kauno m. ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projektas „Geriausias draugias“. 

Eglė Kapustavičienė 2020-03-04 

mėn. 

36. Šiuolaikinių inovacijų diegimo ir 

kompetencijų ugdymo centro projekte 

„Dramblys“. 

Eglė Kapustavičienė 

Vilma Frejerienė 

Laima Juočienė 

2020 

 

Parengti darbai 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Parengta pedagogams „Projektų rengimo 

atmintinė“ 

Aldona Šaulienė 

Dana Makauskienė 

2020 

2. Paruošta projektų turinio vertinimo forma Aldona Šaulienė 

Dana Makauskienė 

Regina Džiaugytė 

2020 

 

Organizuoti sporto renginiai įstaigoje 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų 

krepšinio turnyras. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-01-28 

2. Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2020“  I-o etapo festivalis „Šarkelėje“. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-02-26 

3. Stovykla – piknikas gamtos apsuptyje 

„Vaikų vasara“ 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-06-18 

4. Akcija „Rieda ratai rateliukai“. Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-09-22 

5. Akcija „Mažoji mylia-2020“. Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-10-07 
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6. Padėta organizuoti Respublikinį vaikų 

trikrepšio festivalį, skirtą Lietuvos 

Nepriklausomybės Atkūrimo dienai paminėti 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-03-11-13 d. 

 

Vaikų pasiekimų vertinimai 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Atlikti vaikų fizinio pasirengimo įvertinimo 

testai 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020 

2. Atlikta ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimai 2 k. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

2020 

3. Atlikti SUP vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimai 1k. – metų pabaigoje. 

Logopedai, spec 

pedagogė 

2020 

 

Tyrimai 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. „Alkoholio, tabako ir kt. psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencinės programos 

taikymo poveikio vaikui tyrimas“. 

Lina Zakarevičienė – 

ikim. ugd. mokytoja 

2020-05 mėn. 

2. Smurto ir patyčių prevencijos tyrimas Dovilė Kovalenkinienė 

Socialinė pedagogė 

2020 

3. Atliktas pedagogų požiūrio į vaikų 

pasiekimų vertinimą tyrimas. 

Aldona Šaulienė 2020 

4. Tėvų nuomonės apie ugdymo kokybę 

tyrimas. 

 

Aldona Šaulienė 2020 

5. Pedagogų nuomonės apie technologijų 

taikymą tyrimas 

Aldona Šaulienė 

Dana Makauskienė 

2020 

 

Renginiai įstaigoje  

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. „Kaziuko mugė Lina Zakarevičienė – 

ikim. ugd. mokytoja 

Greta Jociuvienė-

meninio ugd. mokyt 

2020-03-04 

2. Rudenėlio šventė lauke „Gamta – mūsų 

namai“ 

Greta Jociuvienė-

meninio ugd. mokyt. 

Lina Zakarevičienė – 

ikim. ugd. mokytoja 

 

2020-10-06 

3. Akcija „Pamaitinkime beglobius gyvūnus“, 

bendradarbiaujant su „Penkta koja“ 

Lina Zakarevičienė – 

ikim. ugd. mokytoja 

2020-09-28 iki 

10-19 
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Rasa Dambrauskienė- 

ikim. ugd. mokytoja 

4. Sausio 13-osios paminėjimas . Visos grupės  

5. Organizuotos kūrybinės eksperimentinės 

veiklos „Spalvų laboratorija“ pagal projektą 

„Žaidžiu, kuriu...“ 

Sima Dovydėnienė – 

ikimokykl. ugd. 

mokytoja 

2020-03 

6. Meditacinė veikla ‚Ryto joga su 

žiogais“ pagal projektą „Laukas kviečia...“ 

Sima Dovydėnienė, 

Nijolė Grublienė  – 

ikimokykl. ugd. 

mokytoja 

2020-06 

7. Paroda „Ant angelo sparnų“ Sima Dovydėnienė, 

Rima Bulotaitė – 

ikimokykl. ugd. 

mokytoja 

2020-12 mėn. 

8. Paroda „Žibintų šviesoje“ Sima Dovydėnienė – 

ikimokykl. ugd. 

mokytoja 

2020 m. 11-12 

mėn. 

9. Šventė „Trys Karaliai“. Sima Dovydėnienė 

Emilija Košelevienė 

Eglė Kapustavičienė – 

ikimokykl. ugd. 

mokytoja 

Greta Jociuvienė- 

meninio ugd. mokytoja 

 

 

2020-01-06 

10. Užgavėnių šventė Greta Jociuvienė- 

meninio ugd. mokytoja 

Ir dalyvių komanda 

2020-02-25 

11. Išleistuvių į mokyklą šventės 

priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams. 

Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja 

2020 05 mė. 

12. Rytmetis „Gydomieji garsai lietaus apsuptyje 

pagal projektą „Sveikuoliai“. 

Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja 

2020-10-29 

13. Kalėdinės šventė grupėse. Įrašų parengimas. Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja, 

grupių auklėtojos 

12 mėn. 

14. Medžio puošimo diena“ Gret Jociuvienė, Sima 

Dovydėnienė – 

meninio ugd. mokyt. 

2020-12-10 

15. Šventė vaikams vasarą lauke „Vaikų 

vasara“ – Tarptautinei vaikų Gynimo dienai 

paminėti 

Eglė Kapustavičienė, 

Vilma Frejerienė 

2020-06-01 

16. Paroda „Rūšiavimo ABC“ pagal 

„Ančiukų‘ gr. projektą 

Iveta Valionienė 

Jūratė Stonienė 

20220-02 mėn. 

17 Akcija „Obuolį valgai- sveikas augi“ Laima Jarusevičienė- 

ikim. ugd. mokytoja 

2020-10-14 iki18 

d. 

18 Kovo 11-osios minėjimas „Atkurtai Lietuvai 

30“ 

Greta Jociuvienė 2020-03-10 

19. „Pelėdžiukų“ gr. šventinis rytmetis Marytė Sodaitienė 2020-06-05 
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„Pelėdžiukų“ grupę aš lankiau“. Miglė Stankevičiūtė 

20. Šventė „Mes pavasarėlio laukiam“ Rasutė Ptašnikienė 2020-02-25 

21. Tarptautinė Tolerancijos diena. Akcija 

„Draugaukime visi“ 

Rasutė Ptašnikienė 2020-11-19 

22. Kalbos šventė priešmokyklinio amžiaus 

vaikams „Žodžių galia“. 

Asta Ajauskienė  

Emilija Košelevienė - 

logopedės 

2020-05 

23. Spektaklis „Apkabink mane“- socialinių 

įgūdžių ugdymui. 

 Eglė Kapustavičienė 

Lina Zakarevičioenė 

2020-11 mėn 

24. „Rieda ratai rateliukai‘ Eglė Kapustavičienė 2020-10 mėn. 

 

Išvykos  

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Sveiko laisvalaikio studija. Edukacinė 

valandėlė vaikams „Meškiuko istorija apie 

cukrų“. 

Lina Zakarevičienė 

Sima Dovydėnienė 

2020 

2. Ankstyvojo amžiaus grupių išvyka į Šilainių 

parkelį tema „Pavasaris“ 

Iveta Valionienė 

Jūratė Stonienė – ikim. 

ugd. auklėtojos 

2020-05-27 

3. Ankstyvojo amžiaus grupių išvyka į Šilainių 

parkelį, tema „Ruduo“. 

Iveta Valionienė 

Jūratė Stonienė – ikim. 

ugd. auklėtojos 

2020-10-15 

4. Dalyvauta metodinėje išvykoje „Giesmės ir 

papročiai nuo Kalėdų iki trijų Karalių“, kurį 

organizavo Kauno ikimokyklinių įstaigų 

muzikos mokytojų draugija. 

Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja 

2020-01 

5. Dalyvauta metodiniame renginyje „Apie 

muziką kitaip“ Kauno M.K.Petrausko 

muziejuje 

Gret Jociuvienė – 

meninio ugd. mokytoja 

2020-10-07 

6. Išvyka į įmonę „Rodom“ edukacinei 

valandėlei su priešmokyklinio amžiaus 

vaikais tema „Kaip gimsta rūbai“. 

Vilma Frejerienė, 

Laima Juočienė – 

priešm ugd. mokytojos 

2020-02-25 

7. Išvyka į M.K.Čiurlionio dailės muziejų 

„Senoji Lietuva“ 

Vilma Frejerienė, 

Laima Juočienė, Eglė 

Kapustavičienė, Vilma 

Sobolienė – priešm 

ugd. mokytojos 

2020-02-05 

8. Edukacinė išvyka į Aleksandruvkos kaimą. 

Tema „Myliu kaimą“. 

Vilma Frejerienė, 

Laima Juočienė, 

Virginija 

Ribašauskienė, Angelė 

Bruožienė – priešm 

ugd. mokytojos 

2020-10-05 

9. Išvyka į Megą „Astronomijos pamoka. Virginija 

Ribašauskienė 

Angelė Bruožienė 

2020-01-17 
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10. Išvyka į Nacionalinį M.K.Čiurlionio dailės 

muziejų 

Virginija 

Ribašauskienė 

Angelė Bruožienė 

2020-02-10 

11. Į J.Grušo meno gimnaziją Virginija 

Ribašauskienė 

Angelė Bruožienė 

2020-06-26 

12. Į.A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklą Virginija 

Ribašauskienė 

Angelė Bruožienė 

2020-02-05 

13. Į Šilainių miškelį Visos grupės 2020 

14. Edukacinė valandėlė „Sveiki dantukai“. Visuomenės sveikatos 

biuras 

2020-03-03 

15. Sveiko laisvalaikio studijoje valandėlė 

„Sveiki sveiki“ – „Meškiuko istorija apie 

cukrų“ 

Rasutė Ptašnikienė 

Rasa Dambrauskienė 

2020-02-19 

 

Leidybinė veikla 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1. Lankstinukas tėvams, pedagogams „Kaip 

paskatinti vaikus valgyti sveiką maistą?“ 

Lina Zakarevičienė – 

ikim. ugd. mokytoja 

2020 

2. Vaikų žaidimai kūno kultūros užsiėmimuose Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020 

3. Lankstinukas „Meninė veikla – ką tai duoda 

vaikui?“ 

Iveta Valionienė – 

ikim. ugd. auklėtoja 

2020 

4. Lankstinukas „Saldumynams – ne!” Greta Jociuvienė- 

meninio ugd. mokytoja 

 

2020 

5. Lankstinukas „Judrūs žaidimai aktyviai 

veiklai darželyje“. 

Vilma Frejerienė, 

priešm ugd. mokytoja 

2020 

6. Lankstinukas „Mankštinkime vaiko 

pėdutes“. 

Marytė Sodaitienė 2020 

7. Lankstinukas tėvams „Vaikui laikas eiti į 

darželį“. 

Violeta Šauklienė 2020 

8. „Kai graužia pavydas“ Regina Džiaugytė 2020 

9. Užduočių ciklas pedagogams „Žodžių 

garsinės analizės ir sintezės mokymas“. 

Asta Ajauskienė 2020 

10. Lankstinukas „Mažieji kulinarai“ 

 Sveikatinimo tema 

Rasutė Ptašnikeinė 2020 

11. Visas ciklas metodinės medžiagos  vaikų 

spcialinių įgūdžių ugdymui (darbo nuotoliniu 

būdu metu) 

Dovilė Kovalenkinienė 

socialinė pedagogė 

Jūratė Mikolaitienė 

psichologė 

 

2020 
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Atviros veiklos 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas vedė Data 

1. Atvira veikla „Ančiukų“ grupėje, tema 

„Raudonskruostis obuoliukas“. 

Iveta Valionienė 2020 

2. Atvira veikla įstaigos pedagogams „Žmogaus 

kūnas“. 

Eglė Kapustavičienė 2020-02-20 

3. Atvira veikla įstaigos pedagogams 

„Daržovės“. 

Eglė Kapustavičienė 2020-09-21 

4. Tema „Geometrijos pasaulis“ Jūratė Stonienė 2020-09-24 

5. Vaikų veikla lauke Laima Jarusevičienė 2020-10-02 

 

Darbas su šeima 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

1 Tėvų susirinkimai lauke, per nuotolį salėje Visų grupių auklėtojos 2020 m. ruduo 

 Atsisveikinimo su darželiu popietės vaikams. Prišmokyklinio 

ugdymo grupės, 

„Kregždutė“ ir 

„Pelėdžiuko‘ grupės 

2020 

05-06 mėn. 

2. Kalėdų eglučių šventės. Įrašų tėvams 

pateikimas per el. dienyną „Mūsų darželis“. 

Visos grupės 2020 gruodis 

3. Arno mama pravedė atvirą edukacinę veiklą 

vaikams „Nuo audinio iki 

drabužio“ (priešmokyklinukams). 

Vilma Frejerienė, 

Laima Juočienė – 

priešm ugd. mokytojos 

2020-02-25 

4. Šeimos rytmetis „Trys karaliai“. Marytė Sodaitienė 

Regina Džiaugytė 

2020-01-06 

5. „Volungėlės gr šeimos šventė Violeta Šauklienė 

Laima Steikūnienė 

2020-05 

6. Sveikatingumo rytmetis tėvams – 

„Volungėlės‘ gr. „Bum-bum, tra-ta-ta – 

smagi mankšta 

Violeta Šauklienė 

Laima Steikūnienė 

2020-03-10 

7. Nuotolinio ugdymo užduotys tėvams darbui 

su vaiku. 

Asta Ajauskienė, 

Emilija Košelevienė - 

logopedės 

2020-03 -05 

mėn,l 

 

Apdovanojimai 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas apdovanotas Data 

1. LTOK prezidentės padėka už pagalbą 

organizuojant Respublikinį ikimokyklinių 

įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 

2020“ įstaigos festivalį. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-02-26 

2. LTOK padėka už trikrepšio festivalio, skirtą 

Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti 

organizavimą. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

2020-03-11 
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3. LTOK padėka už kūrybišką ir iniciatyvų 

ugdymą organizuojant Lietuvos mažųjų 

žaidynes 2020“ veiklas nuotoliniu būdu. 

Dana Makauskienė – 

meninio ugdymo 

pedagogė 

20220-07-10 

4. Už kūrybinius darbus, skirtus Žemės dienai 

paminėti 

Laima Jarusevičienė- 

ikim. ugd. mokytoja 

2020-03-04 mėn. 

5. 

 

 

 

 

6. 

Už dalyvavimą ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų, 

pedagogų kūrybinių darbų virtualioje erdvėje 

Alytaus l/d. projekte „Mamyte, tu 

mieliausia“. 

Už dalyvavimą projekte „Meilė Tėvynei 

mažoj širdelėj“. 

Laima Jarusevičienė- 

ikim. ugd. mokytoja 

 

 

 

Greta Jociuvienė 

Vilma Sobolienė 

Eglė Kapustavičienė 

2020-04 

 

 

 

 

2020-01-iki 03 

7. Už dalyvavimą šventėje „Gandro diena“ Greta Jociuvienė 

Vilma Sobolienė 

Eglė Kapustavičienė 

 

 

Darbas su studentais 

Eil 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Kas parengė Data 

 Sudaryta studento praktikos sutartis su VDU 

studentu Pauliumi Žemrieta. 

 

 2020-09-04 

 

IŠVADOS: 

 

      Šiais metais pedagogų darbas buvo nukreiptas į kokybišką nuotolinį ugdymą, kad vaikai, jų 

tėvai būtų patenkinti ugdymo kokybe, bendradarbiavimu su pedagogais. Ne visi pedagogai buvo 

pasiruošę ugdymui nuotoliniu būdu. Pradžioje buvo daug nežinojimo, baimių. Susidūrėme su 

pedagogų negebėjimu naudotis technologijomis platesniu aspektu. Išnaudojome visas įmanomas 

kitų pedagogų galimybes, prašėme pagalbos negebančioms. Labai susitelkus ir glaudžiai 

bendradarbiaujant pagilinome žinias, gebėjimus, įgūdžius. Pastebėjome, kad dar reikia tobulinti 

technologijų taikymo ugdymo procese galimybes, pasitikėjimą savo jėgomis. Labai svarbu, kad 

rezultatas buvo geras. Tėvai gerai įvertino ugdymo organizavimo kokybę, vaikų savijautą 

įstaigoje. 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui                                               Aldona Šaulienė 


