
VADOVO 2021 METŲ 
VEIKLOS ATASKAITA



2021 metų veiklos tikslas

AKTYVIOS, POZITYVIOS IR BENDRADARBIAUJANČIOS ĮSTAIGOS

BENDRUOMENĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMAS UŽTIKRINANT

AUKŠTĄ UGDYMOSI KOKYBĖS LYGĮ, SIEKIANT INDIVIDUALIOS

VAIKŲ PAŽANGOS, SĖKMINGO PASIRENGIMO MOKYKLAI.



1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas siekiant individualios vaikų pažangos ir motyvacijos skatinimo;

2. Aktyvios, atviros ir pozityvios, pasitikinčios ir bendradarbiaujančios bendruomenės kultūros 

puoselėjimas, užtikrinant gerą mikroklimatą įstaigoje;

3. Sveikos gyvensenos įgūdžių ir vertybinių nuostatų formavimas;

4. Priešmokyklinio ugdymo įstaigoje tobulinimas, siekiant sėkmingo pasirengimo mokyklai, 

užtikrinant vienodas starto 1-oje klasėje galimybes;

5. Nuolat besimokančio pedagogo koncepcijos įgyvendinimas.

Prioritetinės metų veiklos kryptys



1. Ugdymo(si) kokybės
gerinimas siekiant
individualios vaikų pažangos
ir motyvacijos skatinimo

2021 m. sausį –
gruodį grupėse
įgyvendinta 19 
edukacinių projektų
vaikų sveikos
gyvensenos ir fizinio
aktyvumo, saugaus
eismo skatinimo, 
meninės raiškos, 
gamtos tyrinėjimo
srityse. 



Ugdymo(si) kokybės gerinimas 
siekiant individualios vaikų 
pažangos ir motyvacijos skatinimo

2021 m. vasario mėn. 17-koje įstaigos
grupių vykdytos pilietiškumą
skatinančios, pasirengimo Lietuvos
valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios 
– minėjimui, veiklos

https://www.medynelis.lt/vasario-
16-d-lietuvos-valstybes-atkurimo-
minejimas-lopselyje-darzelyje-
medynelis/

https://www.medynelis.lt/vasario-16-d-lietuvos-valstybes-atkurimo-minejimas-lopselyje-darzelyje-medynelis/


Ugdymo(si) kokybės gerinimas
siekiant individualios vaikų
pažangos ir motyvacijos skatinimo

2021 m. sausį – gruodį įgyvendinant
įstaigos gamtosauginį projektą
“Pažindamas suprantu ir saugau” 
vykdomos gamtos reiškinių tyrinėjimo
atskirais metų laikais „Lauko
klasė“veiklos:
• Žiema, 
• Pavasaris, 
• Vasara, 
• „Rudens paveikslas“.

https://www.medynelis.lt/rudens-
paveikslai/

https://www.medynelis.lt/rudens-paveikslai/


Ugdymo(si) kokybės gerinimas
siekiant individualios vaikų
pažangos ir motyvacijos skatinimo

• Tęsiamas gamtos tyrinėjimų
laboratorijos numatytoje lauko erdvėje
įrengimas: atliktas nenaudojamos
pavėsinės remontas (pakeistas
grindinys, sutvirtintos metalinės sijos, 
restauruotos ir nudažytos sienos), 
įsigytas 119 vienetų gamtos tyrinėjimo
rinkinys klasei “Gamtos tyrinėjimo
priemonių lentynėlė, patogios lauko 
kėdės.



Ugdymo(si) kokybės gerinimas 
siekiant individualios vaikų 
pažangos ir motyvacijos 
skatinimo

2021 metais inicijuoti ir įgyvendinti
virtualūs projektai šalies mastu:

1. 2021 m. kovo mėn. organizuotas
virtualus pilietiškumo ugdymo
respublikinis ikimokyklinių įstaigų
muzikinės raiškos festivalis „Lietuvos
spalvos 2021“

https://www.medynelis.lt/wp-
content/uploads/2021/04/Festivalis_2
021-1.pdf

https://www.medynelis.lt/wp-content/uploads/2021/04/Festivalis_2021-1.pdf


https://www.youtube.com/watch?v=UE2_NPHwpYw

Ugdymo(si) kokybės gerinimas 
siekiant individualios vaikų 
pažangos ir motyvacijos 
skatinimo

2021 metais inicijuoti ir įgyvendinti
virtualūs projektai šalies mastu:

2. Šalies ikimokyklinių ugdymo 
įstaigų projektas „Lauko klasė. 
Vasara 2021“

https://www.youtube.com/watch?
v=UE2_NPHwpYw

https://www.youtube.com/watch?v=UE2_NPHwpYw


Ugdymo(si) kokybės 
gerinimas siekiant 
individualios vaikų pažangos 
ir motyvacijos skatinimo

2021 metais
inicijuoti ir
įgyvendinti virtualūs
projektai šalies
mastu:

3. Šalies 
ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų 
projektas „Rudens
voratinklis“

https://www.medyn
elis.lt/9518-2/

https://www.medynelis.lt/9518-2/


2. Aktyvios, atviros ir
pozityvios, 
pasitikinčios ir
bendradarbiaujančios
bendruomenės
kultūros
puoselėjimas, 
užtikrinant gerą
mikroklimatą įstaigoje

• Bendradarbiavimas su šeima:

• Vaikų ugdymui ir bendradarbiavimui su
šeima naudojamos uždaros grupių
Facebook paskyros.

• Elektroninis dienynas „Mūsų darželis“. 
Vykdomas ugdytinių tėvų integravimas į 
elektroninio dienyno aplinką. 

• Įstaigos tinklalapyje www.medynelis.lt
patalpinta aktyvi internetinė apklausa
„Kaip vertinate mūsų paslaugas?“ 90% 
balsavusių paslaugas vertina labai gerai
(68%) ir gerai (22%).

http://www.medynelis.lt/


2. Aktyvios, atviros ir
pozityvios, pasitikinčios
ir bendradarbiaujančios
bendruomenės kultūros
puoselėjimas, užtikrinant
gerą mikroklimatą
įstaigoje

2021-02-15 – 2021-03-12 VAIKŲ MITYBOS 
ĮSTAIGOJE STEBĖJIMAS

https://www.medynelis.lt/wp-
content/uploads/2021/04/Mitybos-tyrimas.pdf

https://www.medynelis.lt/wp-content/uploads/2021/04/Mitybos-tyrimas.pdf


Vaikų pietų poilsio 
darželyje duomenų 
analizė

IŠSIAIŠKINOME KIEK NEMIEGANČIŲ VAIKŲ, KOKIE 
VYKDOMI RITUALAI IR KAIP PADĖTI VAIKAMS 
UŽMIGTI. Darželyje nemiega 8% vaikų, iš kurių 
daugiausiai yra vyresnio amžiaus vaikai (5-7 m.)

PARENGTAS PIETŲ POILSIO ORGANIZAVIMO 
REGLAMENTAS.



2. Aktyvios, atviros ir pozityvios, pasitikinčios ir 
bendradarbiaujančios bendruomenės kultūros 
puoselėjimas, užtikrinant gerą mikroklimatą 
įstaigoje

2021-12-10/31  KALĖDINĖ 
BENDRUOMENĖS PARODA

„NYKŠTUKŲ KARALYSTĖ“

https://www.medynelis.lt/nykstu
ku-karalyste/

https://www.medynelis.lt/nykstuku-karalyste/


3.Sveikos gyvensenos įgūdžių ir 
vertybinių nuostatų formavimas

• 2021 metų sausio 11-15 d. įstaigos
bendruomenėje skleidžiant sveikos
gyvensenos idėjas dalyvauta projekto
„Sveikatiada“ iššūkyje „Pusryčiai madinga!“ 

• 2021-02-17 – 2021-02-21  įstaigoje vykdytos
LTOK fizinio aktyvumo „LTeam žiemos
festivalio 2021“ projekto veiklos.

https://www.medynelis.lt/sveikatiados-
issukis-pusryciai-madinga-lopselyje-darzelyje-
medynelis/

https://www.medynelis.lt/sveikatiados-issukis-pusryciai-madinga-lopselyje-darzelyje-medynelis/


3.Sveikos gyvensenos įgūdžių ir
vertybinių nuostatų formavimas

• 2021 metų gegužės 27-28 d. laikantis
galiojančių saugumo reikalavimų ir
rekomendacijų organizuota visos įstaigos
Sporto šventė.

https://www.medynelis.lt/noriu-buti-
sveikas-sveikatingumo-savaite-lopselyje-
darzelyje-medynelis/

https://www.medynelis.lt/noriu-buti-sveikas-sveikatingumo-savaite-lopselyje-darzelyje-medynelis/


4. Priešmokyklinio ugdymo įstaigoje 
tobulinimas, siekiant sėkmingo 
pasirengimo mokyklai, užtikrinant vienodas 
starto 1-oje klasėje galimybes. 

• 2021 m. gegužės mėnesį atliktas antras 
priešmokyklinių ir vyresniojo amžiaus vaikų 
tyrimo ,,Į mokyklą nuo 6 ar nuo 7 metų?“ II 
etapas. 



5. Nuolat besimokančio pedagogo koncepcijos
įgyvendinimas

2021-11-24 Respublikinės ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų 

konferencijos „Talentas + kūrybinės 

idėjos + bendradarbiavimas 2021“ 

organizavimas.

2021 m. lapkričio 4 ir 5 d. Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų 

diskusijos „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo tęstinumas ir dermė“ su 

Vilniaus „Ryto“ ir „Spindulio“ progimnazijomis



5. Nuolat 
besimokančio 
pedagogo koncepcijos 
įgyvendinimas

Meninis-muzikinis projektas  „Skambanti pasaka“ 
patalpinti 7 edukaciniai video: „Gėlių planeta“, 
„Taikus miškas“, „Metų laikai“, „Saulės 
nykštukai“, „Saksofonas“, „Širdelė Lietuvai“, 
„Muzikos takeliu“ www.medynelis.lt

http://www.medynelis.lt/

