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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GANDRELIS“ 2021 METŲ VEIKLOS PLANO 

ATASKAITA 

 

Tikslas: 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio tobulinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, 

plėtojant edukacines erdves ir skatinant bendruomeniškumą. 

 

Uždaviniai: 

1. Padėti atsiskleisti vaikų gebėjimams aktyvinant STEAM veiklas ir skatinant fizinį 

aktyvumą. 

2. Panaudoti vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo priemonių rezultatus ugdymo turinio 

tobulinimui. 

3. Turtinti esamas ir kurti naujas Mokyklos edukacines erdves. 

2021 metai – tretieji ir paskutiniai 2019-2021 m. strateginio plano įgyvendinimo metai. 

Strateginio plano tikslas – siekti geresnės vaikų ugdymo(si) pasiekimų kokybės, plėtojant ugdymosi 

erdves ir efektyvinant ugdytojų partnerystę. 

Siekiant strateginio tikslo buvo kryptingai organizuojamas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo procesas, vykdoma bei pagal poreikį pedagogų ir pagalbos mokiniui specialistų komandos 

koreguojama ikimokyklinio ugdymo programa „Po gandrelio sparnu“ ir  įgyvendinama 

Priešmokyklinio ugdymo programa. Išanalizavus 2019-2020 metų įvykdytų strateginių priemonių 

veiklų atlikimo rezultatus buvo iškeltas 2021 metų veiklos tikslas – ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo turinio tobulinimas, siekiant kiekvieno vaiko pažangos, plėtojant 

edukacines erdves ir skatinant bendruomeniškumą. Du pedagogai dalyvavo projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001) mokymuose ir pasirengė dirbti 

su išleista metodine medžiaga ikimokyklinio ugdymo programai diegti. 

Mokykloje kryptingai ugdomas įvairių poreikių vaikų fizinis aktyvumas. Įpročiai suformuoti 

ankstyvoje vaikystėje tampa tolimesnio sveiko gyvenimo pagrindu. Siekiame sukurti aplinką, 

tinkančią skirtingų gebėjimų, poreikių ir interesų turintiems vaikams ugdytis, pedagogams – ugdyti. 

2021 m. rugsėjo 15 d. startavome su naujo Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto 

projekto Nr. SRFSIĮ-2021-1-1302 „Atsigręžk, padėk, galėsiu!“ veiklomis. Projekto įgyvendinimo 

pradžia – 2021-06-01, pabaiga – 2023-05-31. Bendra tinkamų finansuoti projekto išlaidų suma 

sudaro 9378,50 Eur. Projekto tikslas – skatinti Utenos vaikų lopšelio-darželio „Gandrelis“ 

bendruomenės narių fizinį aktyvumą, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ar negalios, panaudojant 

įtraukiojo ugdymo metodus. Bendradarbiaujant su „Utenos Utenio“ futbolo klubo treneriais 1 kartą 

savaitėje priešmokyklinukams vyksta Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekto „Futboliukas“ 

užsiėmimai. 

Skatinant sveikos bei aktyvios gyvensenos įpročius bei skatinant pamilti futbolą, nuo 2021 

m. spalio 5 d. vykdomi „Disney“ ir UEFA projekto „Playmakers“ užsiėmimai 5-7 metų amžiaus 

mergaitėms.  

IQES online Lietuva tėvų apklausa ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vertinimui 

vyko 1 kartą, tačiau dėl techninių kliūčių platformoje pranykus duomenims, apklausa buvo 

pakartota Google Forms. Atlikta darbuotojų apklausa dėl psichologinės atmosferos darbe. 



Ugdymo turinio planavimas ir vaikų pasiekimų vertinimas aptartas metodinės grupės 

posėdžiuose 2 kartus per metus. Pritaikytos programos SUP turintiems vaikams ir jų aptarimas vyko 

VGK posėdžiuose 2 kartus per metus.  2 kartus per metus metodinės grupės posėdžiuose aptartas 

individualizuotos ir diferencijuotos ugdymo(si) veiklos veiksmingumas. 

Dėl koronaviruso infekcijos Covid-19  ribojimų, pašalinių žmonių patekimas į Mokyklos 

patalpas ir teritoriją buvo draudžiamas ir limituojamas. Informacija ir bendravimas vyko 

informacinių kompiuterinių technologijų pagalba. Informacijos teikimui buvo pasirinkta Facebook 

paskyros uždara grupė „Gandrelis“, PadLet programa ir bendravimas Messenger žinutėmis, 

telefonu, vaizdo skambučiais, el. paštais, susitikimai gyvai buvo vykdomi „Lauko klasėje“.  

Diegiamos inovacijos  SUP turinčių vaikų ugdyme. Šių vaikų ugdymui patobulinta ir 

pritaikyta programa, įsigyta edukacinės priemonės, lauko aikštelės pasipildė naujomis edukacinėmis 

erdvėmis, skatinančiomis veikti, pažinti, tyrinėti. Daug veiklų vykdyta  „Lauko klasėje“. Vyko 

bendradarbiavimas su Visuomenės sveikatos biuru,  Utenos A. ir M. Miškinių viešąja biblioteka. 

Apie 75% vaikų dalyvavo sportiniuose renginiuose ir įvairiose pramogose, vykdomose lauko 

erdvėse, o Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRFSIĮ-2021-1-1302 

„Atsigręžk, padėk, galėsiu!“ veiklose dalyvavo 80 % vaikų. 

Dalyvavome  Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas namuose“, kurio 

tikslas formuoti teigiamą požiūrį į futbolą kaip sveikatingumo priemonę ir ugdyti norą vaikams 

sportuoti drauge su šeima. Vykdėme respublikinio projekto „Sveikatiada“, kuriuo siekiama 

formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokykloje, 

Priešmokyklinukai 2021 m. sausio-gegužės mėnesiais dalyvavo A. ir M. Miškinių viešosios 

bibliotekos projekte „Utenos miesto socialinės rizikos vaikų atskirties mažinimas per kultūrines ir 

edukacines veiklas“ IT Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimuose „Technologijų sala“. 

Užtikrinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinių ir emocinių 

kompetencijų ugdymą 5-6 metų vaikams buvo vykdoma prevencinė programa „Zipio draugai“, 4-5 

metų vaikai 3 kartus per metus dalyvavo prevencinėse veiklose „Gyvenimo įgūdžių mokymas 

ikimokyklinio amžiaus grupėse“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos įgyvendinimo rekomendacijas“ ikimokykliniame ir priešmokykliniame 

ugdyme. Ugdytiniai dalyvavo „Vaikų saugumo įgūdžių lavinimo programoje“ ir respublikiniame 

ilgalaikiame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“. Per 2021 metus buvo suteiktos 24 

psichologo konsultacijos tėvams (globėjams), 21 – vaikams, 77 – pedagogams ir švietimo pagalbos 

specialistams. 

Mokyklos vaiko gerovės komisija (VGK)  teikia savalaikę ir konstruktyvią pagalbą, 

efektyviai naudodama turimus išteklius. Per 2021 metus vyko 9 VGK posėdžiai, kuriuose buvo 

nagrinėjami pagalbos vaikui teikimo būdai, planai, užtikrinamas grįžtamasis ryšys apie pagalbos 

vaikui poveikį po priimtų VGK sprendimų įgyvendinimo. 

Dėl koronaviruso COVID-19 pandemijos suvaldymui skirtų apribojimų, buvo sumažintas 

bendrų veiklų, švenčių, sportinių renginių skaičius, o vykdant juos buvo išlaikomas saugus atstumas 

tarp skirtingų grupių, ribojimas bendravimo laikas. 2021 m . sausio 27 d. vyko renginys skatinantis 

judėjimą „Besmegenių diena“, vasario 15 d. – Vasario 16-ajai skirtas renginys „Sniego pilis“, 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, padovanojant Lietuvai šokį Polka „Reid 

rata“, kovo 25 d. – tradicinė šventė, siejama su įstaigos pavadinimu, „Gandrinės“, gegužės 21 d. 

darželyje vyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto organizuojamo Lietuvos tautinio 

olimpinio komiteto (LTOK) ir Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros 

pedagogų asociacijos (RIUKKPA) projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ festivalio II etapas, 

birželio 23 d. darželio teatro aktorių buvo suvaidinta pamokanti pasaka „Boružėlės nuotykiai“, 

birželio 28 d. vyko „Judrios vasaros šventė“, rugpjūčio 2 d. - „ Basų kojų diena“, rugpjūčio 26 d. -  

„Džiaugsmo šventė vaikams“, rugsėjo 22 d. -  „Diena be automobilio 2021“. 

Didelis dėmesys buvo skiriamas bendradarbiavimui  su priešmokyklinio amžiaus vaikų 

tėvais siekiant pagerinti lankomumą. 



 
 

Telkiant veiklią, atsakingą Mokyklos bendruomenę buvo organizuojamos talkos ir bendra 

veikla: 2021-04-14 – 2021-05-18 vidaus patalpų tvarkymo, 2021-08-25 – 2021-08-26 dienomis 

„Geniukų“ grupės perkraustymo dėl  pritaikymo vaikui su judėjimo negalia talka. Kolektyvo 

tarpusavio ryšio gerinimui 2021-10-04 buvo suorganizuota išvyka į Pačkėnuose esantį Raganų 

muziejų ir jame vykdyta edukacinė veikla. 

Vadovai, mokytojai, ŠPV specialistai ir kiti darbuotojai tobulino kvalifikaciją ir savo 

kompetencijas nuotoliniu būdu. Apie 80% mokytojų plėtojo informacinių technologijų naudojimą 

ugdymo procese.  

Grupės aprūpintos ugdymo priemonėmis atitinkančiomis vaikų amžių ir poreikius, įsigyta 

naujų informacinių kompiuterinių priemonių. Toliau įgyvendinamas Europos socialinio fondo 

projektas „Virtualus voratinklis“, kurio tikslas – ugdyti ikimokyklinio amžiaus 

vaikų socialinio komunikavimo gebėjimus diegiant virtualią aplinką ugdymo(si) procese. 

2021 m . Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamo sporto projekto Nr. SRFSIĮ-2021-1-

1302 „Atsigręžk, padėk, galėsiu!“ buvo įsigytas ir įrengtas, bendroje lauko teritorijos zonoje, 

akmens masės lauko futbolo stalas. „Zyliukų“ grupės lauko aikštelėje įrengta virtuvėlė, bendroje 

lauko zonoje atnaujintas sveikatingumo takas, įrengta šuoliaduobė, o vidiniame kiemelyje sodo 

pavėsinė. 

Siekiant atlaisvinti mokytojų padėjėjus. dviem grupėms nupirktos indaplovės ir atnaujinta 

elektros instaliacija grupių virtuvėlėse. Atnaujinant kompiuterinę techniką įsigyti trys spausdintuvai 

(vienas iš jų spalvotas), vienas stacionarus kompiuteris.  

 

 

SUDERINTA 

Utenos rajono savivaldybės administracijos 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja 

 

Virginija Vaitiekienė 
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