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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Elektrėnų savivaldybės Elektrėnų lopšelis-darželis ,,Pasaka“ 2018 metais įgyvendino strateginio plano ir metinio
veiklos plano numatytas kryptis ir pateikia pasiektus rezultatus. Lopšelį-darželį ,,Pasaka“ lanko 234 vaikai.
Strateginiai tikslai:
1. Ugdyti laisvą, kūrybingą, pilietišką bei atsakingą asmenybę, suteikiant žinių, įgūdžių, gebėjimų, kurie laiduotų
sėkmingą ugdytinio buvimą visuomenėje.
2. Gerinti emocinę, edukacinę ugdymosi aplinką.
3. Sudaryti prielaidas ir sąlygas švietimo kokybės gerinimui.
2018 metais įgyvendinta:
1. Tikslas: Ugdyti laisvą, kūrybingą, pilietišką bei atsakingą asmenybę, suteikiant žinių, įgūdžių,
gebėjimų, kurie laiduotų sėkmingą ugdytinio buvimą visuomenėje.
1.1. Organizuota veiksminga ir kūrybiška veikla vaikams:
1.1.1. Vykdyti ilgalaikiai grupių projektai: minėtas Lietuvos šimtmetis, vykdytas projektas ,,Kai širdys plaka
vienu ritmu“, visų grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame projekte ,,Auskim, auskim šimtmečio
juostą“, ,,Saugūs vaikai kelyje – laiminga bendruomenė“, ,,Kuo norėtum būti užaugęs“.
1.1.2. Dalyvauta respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbelių
parodoje ,,Aš – tavo gimtinė, vardu Lietuva“, surengta ugdytinių darbelių paroda, skirta Lietuvos
šimtmečiui Elektrėnų ŠPC ,,Lietuvos valdovai“, bendradarbiaujant su socialiniu partneriu, Elektrėnų
meno mokykla, surengta vaikų piešinių paroda brolių Grimų pasakos ,,Jonukas ir Grytutė“ motyvais.
Ikimokyklinės grupės auklėtojos kartu su ugdytiniais dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigų edukacinėje-praktinėje veikloje ,,Gamtos eksperimentai“.
1.1.3. Dalyvauta savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo meninio skaitymo konkurse,
suorganizuotas ir pravestas konkursas ,,Dainingiausias ikimokyklinukas“, dalyvauta sportinėse
varžybose tarp savivaldybės ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių: ,,Mažasis
futboliukas“, ,,Ledo rituliukas“, ikimokyklinukams suorganizuota ,,Judriųjų žaidimų dienelės“.
1.1.4. Parengtos ir vykdytos sveikatos stiprinimo programos visose grupėse.
1.1.5. Tėvų dalyvavimas ugdymo procese: dalyvauta akcijoje ,,Aš bėgu“, lopšelyje-darželyje „Pasaka“
vykstančiose masinėse mankštose, dalyvauja respublikinės asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“
organizuojamuose renginiuose ir konkursuose ,,Sveiko maisto šventė“, ,,Sveikuolių sveikuoliai“,
grupėse organizuojamoje veikloje ,,Sulčių dienos“. Tėvams organizuojamos paskaitos, susitikimai su
sveikatą stiprinančių organizacijų nariais ( B. Vasiliauskienės paskaita ,,Burna ne šiukšliadėžė –
skrandis ne sąvartynas“ , savivaldybės sveikatos specialistų paskaitos ,,Mama, aš noriu gimti blaivus“,
,,Smurto prevencija“ ir kt.).Darželio fojė tėvams yra parengtas ir nuolat atnaujinamas savaitės
sveikatingumo stendas.
1.1.6. Tradiciniai renginiai: pravesta šeimos šventė ,,Mano šeima gali“, Atsisveikinimo su darželiu šventė,
Rudenėlio šventė, Kalėdiniai renginiai, valstybinės šventės: ,,Sausio 13-oji“, ,,Vasario 16-oji“,
viktorina ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“, Šv.Velykos, ,,Motinos diena“, paminėta ,,Vaikų gynimo diena,
Tarptautinė taikos diena, Tolerancijos diena, pravestas renginys ,,Veiksmo savaitė Be patyčių 2018“.
2. Tikslas: Gerinti emocinę, edukacinę ugdymosi aplinką.
2.1. Ugdytiniams organizuotos išvykos–ekskursijos į miesto viešąją biblioteką, Trakų pilį,
Šiaulių šokolado fabriką ,,Rūta“ , Vievio kelių muziejų, Rumšiškių liaudies buities muziejų,
Kaišiadorių duonos kepyklą, alpakų ūkį.

2.2. Vykdytas lopšelio-darželio „Pasaka“ psichologės projektas visų grupių ugdytiniams ir tėvams
,,Emocinio intelekto lavinimas“.
2.3. Lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogai dalyvauja socialinių įgūdžių programoje ,,Zipio draugai“.
2.4. Dalyvauta akcijose ,, Atmintis gyva, nes liudija“, Ačiū Lietuvai“, ,,Visa mokykla
šoka“, ,,Darom“,
,,Aš bėgu“, ,,Padovanok draugui“, ,,Vaikas vaikui“. Dalyvauta projekte ,,Šokis žemei 2018“, ULAC
organizuotoje iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis 18“.
2.5. . Atliktas remontas ,,Pasakėlių“ grupėje.
2.6. Ugdymo procesui atnaujintos/ pirktos naujos edukacinės priemonės: įsigyta: į ikimokyklines grupes
nupirkta naujų žaislų ir ugdymui skirtų priemonių, daug vaikų grožinės literatūros, knygų. Lopšelisdarželis „Pasaka“ turi galimybę naudotis internetu. Įsigyta 19 kompiuterių, 2 interaktyvios lentos,
multimedija, fotoaparatas, 9 spausdintuvai, 2 projektoriai, 4 planšetiniai kompiuteriai.
2.7. Įvykdytas projektas ,,Svajonių daržiukas“ . Įkurtas vaikų daržas lopšelio-darželio ,,Pasaka“ teritorijoje,
kur vaikai augina augalus.
2.8. Įrengtos dvi naujos lauko žaidimų aikštelės, senos aikštelės papildytos naujais lauko įrengimais.
3. Tikslas: Sudaryti prielaidas ir sąlygas švietimo kokybės gerinimui.
3.1. Pedagogai įgijo naujų kompetencijų, sudarytos sąlygos kvalifikacijos kėlimui. Lopšelyje-darželyje
„Pasaka“ suorganizuota respublikinė konferencija ,,Komunikacija per pasakas“, apskritojo stalo
diskusija su savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogais ,,Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“;
3.2. Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų ,,Pasaka“ bendruomenės konferencijoje ,, Į vaiką
orientuotos aplinkos kūrimas“ direktorė Aldona Ščiukaitienė dalijosi patirtimi, pristatė savo įstaigą ir
skaitė pranešimą ,,Edukacinės erdvės grupėje: galimybės ir idėjos“, Respublikinės asociacijos
,,Sveikatos želmenėliai“ organizuotoje konferencijoje ,,Projekto metodo panaudojimo galimybės
įgyvendinant sveikatą stiprinamąsias veiklas ikimokyklinėje jstaigoje" direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Zita Vaidelienė skaitė pranešimą ,,Emocinis intelektas“ .
3.3. 2018 metais ikimokyklinio ugdymo pedagogė Jolanta Liepis atestavosi vyresniojo auklėtojo
kvalifikacinei kategorijai gauti.
3.4. Dalyvauta Vievio lopšelio-darželio ,,Eglutė“ organizuotoje respublikinėje konferencijoje
,,Bendradarbiavimas su šeima: dialogu ir partneriškais ryšiais grįstas ugdymas“ priešmokyklinio
ugdymo pedagogės Olga Chvorostova ir Jolanta Liepis skaitė pranešimus: ,, Kuo norėčiau būti
užaugęs“ ir ,,Bendradarbiavimas sujungia bendravimą ir veiklą“.
3.5. Pravesta atvira veikla savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams
,,Eksperimentai per pasakas - nauji atradimai vaikams“.
3.6. Grupių auklėtojos planavo savo veiklas, vadovaudamosi Ikimokyklinio ugdymo programa ,,Pažinimo
takeliu“ bei ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu, dalyvavo ikimokyklinio ugdymo auklėtojų
metodinėje veikloje.
3.7. 2018 m. gautos ir panaudotos lėšos:
3.7.1.2% nuo gyventojų pajamų mokesčio 1115,12 Eur.
3.7.2. Ugdymo lėšos 69481,45 Eur.
3.7.3. SB lėšos 318730,00 Eur.
3.7.4. Mokinio krepšelio lėšos 219030,00 Eur.
3.
Visose grupėse atnaujinti baldai, grupės aprūpintos vaizdinėmis mokymo priemonėmis, žaidimų ir kūrybos
priemonėmis pagal priešmokyklinių grupių aprūpinimo standartus. Sukurtas lopšelio-darželio „Pasaka“
logotipas ir vėliava su įstaigos logotipu.
4.
Visi lopšelį-darželį „Pasaka“ lankantys vaikai apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų ,,ERGO“ draudimo
bendrovėje.
Lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpos ir aplinka atitinka HN75:2010 reikalavimus. 2018 metais įgyvendinti
strateginiai tikslai, pagerinta materialinė bazė, parengta ir patvirtinta sveikatos stiprinimo 2019-2022 m.
programa ,,Sveikuoliukas“, parengtas ir patvirtintas strateginis veiklos planas 2019-2021 metams.

