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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Per 2019 m. buvo sėkmingai įgyvendinami įstaigos strateginio ir metinio veiklos plano 
tikslai ir uždaviniai. 

Buvo sudarytos  sąlygos sėkmingam ugdymo(si) proceso tobulinimui:   
- didinant ikimokyklinio ugdymo aprėptį ir siekiant kuo daugiau vaikų ugdyti pagal 

ikimokyklinio ugdymo programas, nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje įsteigta nauja grupė. 
Sudarytos sąlygos papildomai ugdytis 15-kai rajono ankstyvojo ikimokyklinio amžiaus vaikų. 
Atlikti remonto darbai, grupė aprūpinta reikalinga įranga ir baldais; 

- įstaigoje taikomi  nauji ir inovatyvūs ugdymo(-si) metodai, aktyvinamas  ugdymo(-
si) procesas. Tuo tikslu  įsigyta naujų IKT priemonių (4 kompiuteriai, 3 projektoriai, muzikos 
grotuvas, 4 planšetiniai kompiuteriai, kuriuose įdiegtos ugdomosios programos); 

- kuriama ugdytinių judėjimą skatinanti ir socialiniam emociniam ugdymui(-si) 
palanki   lauko žaidimų aplinka. Įsigyti nauji lauko žaidimų įrenginiai (2 pavėsinės ugdomosioms 
veikloms lauke organizuoti, 2 lauko muzikiniai instrumentai, 4 supynės); 

- įstaigoje sudarytos papildomos galimybės priešmokyklinių grupių mokiniams 
nemokamai mokytis anglų kalbos; ugdytiniai didinti fizinį aktyvumą ir stiprinti sveikatą gali 
mokamuose šokių, krepšinio, karate būreliuose; 

- turtinama ir atnaujinama įstaigos materialinė bazė (įsigyta baldų ugdymo erdvėms, 
ugdymo(-si) priemonių, atnaujinta virtuvės įranga ir kt.). 

Įstaigoje nuosekliai plėtojamas socialinis emocinis ugdymas: 
- kryptingai vykdomos socialinio emocinio ugdymo(-si)  programos „Kimochi“ ir 

„Zipio“ draugai“; 
- inicijuotas dalyvavimas respublikiniame projekte „Saugios aplinkos mokykloje 

kūrimas II“ (gauta psichologo 0,5 etato laikotarpiui iki 2020-12-31); 
- bendradarbiaujant su Pozityvaus auklėjimo konsultantų asociacija, tėvams 

sudaromos galimybės  dalyvauti  psichologo vykdomoje tėvų mokymo programoje „Systematic 
Training for Effective Parenting“ (STEP); 

- atliktas vaikų adaptacijos įstaigoje tyrimas „Adaptacija darželyje“, jo rezultatai  
pristatyti bendruomenei; 

- parengti lankstinukai bendruomenei „kaip padėti Aktyvumo/Dėmesio sunkumų 
(ADS) turinčiam vaikui“, „Kada gali padėti psichologas“, „Taisyklės, tėvai, vaikai“, „Eisiu į 
darželį“; paruošta medžiaga pedagogams „Vaikų autizmas“, „Kaip dirbti su elgesio ir emocijų 
sunkumų turinčiais vaikais“; 

- įgyvendintas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos finansuojamas 
sveikatos projektas „Aš noriu pažinti savo emocijas ir jas valdyti“; 

- inicijuoti lektoriaus E. Karmazos mokymai įstaigos ir rajono pedagogams „Darbas 
su vaikais turinčiais specialiųjų poreikių, elgesio sutrikimų“, kuriame  pedagogai plėtojo mokinio 
pažinimo ir jo pažangos pripažinimo bei reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetencijas; 



- įsigyta naujų sensorinių relaksacinių priemonių socialiniam emociniam  ugdymui(si) 
(2 apvalūs šviesos stalai, šviesos lempa, emocijų pagalvėlių ir kt.). 

Plėtojami  ryšiai tarp bendruomenės narių – šeimos nariai dalyvauja ugdymo(si) 
procese: tėvai kalba apie savo profesijas, organizuoja ekskursijas į darbovietes, bendruomenės 
nariai aktyviai dalyvauja įstaigos renginiuose, projektuose. Ypač aktyviai bendruomenė įsitraukė  
į projektą „Kuo kvepia ruduo“. 

Organizuoti įsimintini tautiškumo ir pilietiškumo ugdymo renginiai. 
Vykdoma ryšių su socialiniais parneriais plėtra, įgyvendinama švietimo vizija 

„Ukmergė moka mokytis“ – organizuoti socialiniai-edukaciniai renginiai įstaigos ugdytiniams su 
Ukmergės Jono Basanavičiaus ir Antano Smetonos gimnazijų mokiniais. 

Glaudžiai bendradarbiaujama su savivaldos institucijomis dėl darbo kokybės gerinimo. 
Įgyvendinamas susitarimas su Darbo taryba dėl atostogų suteikimo darbuotojams per mokslo 
metus. 

Komandinis darbas, produktyvi darbo grupių veikla, glaudus bendradarbiavimas su 
bendruomene, savivaldos institucijomis ir socialiniais partneriais padėjo sėkmingai įgyvendinti 
strateginio bei veiklos plano tikslus ir uždavinius. 
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