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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS: 
1. Kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas. 

2. Pasidalytosios lyderystės skatinimas. 

3. Sveikos, saugios, šiuolaikiškos, ugdymą(si) įgalinančios aplinkos kūrimas. 

2020 METŲ VEIKLOS TIKSLAS: 

Tobulinti ugdomąjį procesą, siekiant visų bendruomenės narių veiklų dermės, orientuotos į 

vaikų pasiekimų ūgtį. 

UŽDAVINIAI 
1. Tobulinti ugdomojo proceso planavimą, edukacinių veiklų kokybę, derinant naujausias 

technologijas, priemones, metodus su jau naudojamais ir pasiteisinusiais, lavinant 

aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 

Pedagogams organizuotas seminaras „Ugdomojo proceso vadyba“. Parengti ugdomieji 

veiklos planai pristyti ir aptarti metodinėse grupėse. Mokytojų tarybos posėdyje buvo aptartos 

edukacinių erdvių tobulinimo galimybės. 

Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželis“ leido greitai ir operatyviai dalintis 

informacija, atsakingai ir savalaikiai planuoti ugdymo turinį. 

Įrengta tyrinėjimų ir eksperimentų mini laboratorija, kurioje vaikams įdomiai ir netradiciškai 

organizuotos veiklos darė ugdymą(si) patrauklesnį. 

Kiekvieną penktadienį organizuojamos STEAM veiklos skatino vaikus spręsti probleminius 

klausimus. Stiprėjo pažinimo motyvacija, ryškėjo teigiami ugdytinių asmeninės pažangos 

pokyčiai. Organizuotos pasaulio pažinimo veiklos, lavinančios patirtimi grįstą mokymą(si) 

tyrinėjant, stebint, modeliuojant, konstruojant, klasifikuojant, kritiškai vertinant. 

Organizuotas respublikinis konkursas „Sugalvojau, sumąsčiau“, išleistos dvi vaikų idėjų 

knygos „Mes – mažieji kūrėjai“ ir „Vaikų idėjų vaivorykštė“. 

Minint Jonavos miesto jubiliejų, buvo sukurta ir išleista knyga „Mano mylimas miestas“, 

kurioje – visos darželio bendruomenės kūryba (eilės, atsiminimai, vaikų piešiniai). 

Ilgalaikius projektus įgyvendino visos lopšelio-darželio grupės. Vesti netradiciniai 

užsiėmimai darželio teritorijoje (darže, šiltnamyje, kieme) ir už jo ribų (6 edukaciniai užsiėmimai 

krašto muziejuje, alpakų ūkyje, sportinės varžybos stadione, turistiniai žygiai dviračių takais). 

Šiuolaikinių informacinių technologijų, mokomųjų programų panaudojimas  ugdymo  

procese sudarė sąlygas individualių gebėjimų tobulinimui, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų 

lavinimui. Buvo pristatytas robotas humanoidas, 5 grupių vaikų dalyvavimas nuotolinėje 

programoje „Ponas Magnetas“ skatino kritinį ir analitinį mąstymą. Visos grupės užsiėmimuose 

pasinaudojo „Bee-Bot“ edukacinių bitučių galimybėmis.  

2. Teikti veiksmingą ir savalaikę pagalbą įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, skatinant 

koordinuotą mokytojų ir pagalbos specialistų veiklą. 

Atnaujinta smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos darželyje tvarka darė teigiamą įtaką 

emociškai saugesnės aplinkos kūrimui. 

Atliktas įstaigos mikroklimato tyrimas leido įvertinti darbuotojų emocinę būklę ir, reikalui 

esant, imtis priemonių jos gerinimui. Organizuotas nuotolinis seminaras „Žodinė savigyna“. 

Sistemingas ir koordinuotas pagalbos specialistų, pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas leido 

laiku suteikti efektyvią pagalbą visiems vaikams, kuriems ji reikalinga, atsižvelgiant į  
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individualiuosius ir specialiuosius (gabių, talentingų, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių) 

vaikų poreikius ir interesus. Gabūs muzikai vaikai save realizavo dalyvaudami vaikų vokaliniame 

ansamblyje „Pievelė“, dailei gabūs vaikai lankė papildomus užsiėmimus dailės studijoje, sportui 

– turėjo galimybę lankyti krepšinio užsiėmimus. Kasdienėje veikloje vaikams, turintiems 

specialiųjų  ugdymosi poreikių, buvo sudaromos sąlygos ugdytis pagal jų gebėjimus ir galias, 

atsižvelgiant į pedagoginės  psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.   

6-7 metų vaikų dalyvavimas tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje „Zipio 

draugai“, 5-6 metų – socialinio-emocinio ugdymo programoje „Kimochi“, iniciatyvoje „Be 

patyčių“ ugdė vaikų atsparumą žalojančios aplinkos įtakai, padėjo valdyti emocijas,  mokytis 

tolerancijos, pakantumo kitiems. 

Buvo teikiama savalaikė  ir tinkama  logopedo pagalba  vaikams su kalbos ir komunikacijos 

vystymosi sutrikimais, psichologo pagalba, elgesio ir emocijų sutrikimų turintiems vaikams, bei 

socialinė pagalba vaikams, stokojantiems socialinių įgūdžių.  

3. Plėtoti sveikos gyvensenos įgūdžius, siekiant padėti vaikams įgyti visuminę sveikatos 

sampratą. 

Sveikos gyvensenos įgūdžiai buvo įtvirtinami dalyvaujant įvairiuose projektuose, akcijose, 

konkursuose. 

Saugaus elgesio valandėlių, prevencinių akcijų „Būk saugus“, „Būk matomas“ 

organizavimas ugdė savisaugos kultūrą, vaikai įgijo žinių apie saugų elgesį namie, gatvėje, 

gamtoje, buvo mokomi išvengti nelaimių ir tinkamai elgtis joms įvykus. 

Devintus metus darželis dalyvavo respublikinėje ekologinio jaunimo švietimo projekto „Eko 

karta“ vaikų daržininkavimo iniciatyvoje „Žalia pėda“. Darže bei šiltnamyje vaikai per patirtinį 

ugdymąsi tobulino gyvenimiškus įgūdžius. Kasdienių veiklų ir edukacinių užsiėmimų metu 

ugdytiniams buvo formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai bei nuostatos.     

Įstaigos darže–labirinte, šiltnamyje kiekviena grupė augino įvairius augalus, kuriuos laistė, 

ravėjo, nuėmė derlių, vėliau matavo, lygino, svėrė, skanavo ir t.t. 

Dalyvauta tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio – socialinio švietimo 

projekte „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“. Organizuotas renginys „Moliūgo gimtadienis“ bei 

Šviesos arba Žibintų diena. 

Dalyvauta nacionaliniame projekte „Sveikatiada“, kuriuo siekiama vaikams patraukliomis 

priemonėmis formuoti sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo įgūdžius. Bendrose veiklose 

dalyvavo visa darželio bendruomenė. Visuomenės sveikatos specialistė organizavo paskaitas apie 

sveiką gyvenseną vaikams „Rankų higiena“, „Burnos higiena“.  

4. Aktyvinti darželio bendruomenės narių veiklą, tobulinant tėvų ir pedagogų partnerystę, 

siekiant kiekvieno vaiko pažangos. 

Naujos darbo formos, bendradarbiaujant su šeimomis, užtikrino vaikų ugdymo(si) kokybę. 

Tėvai, kaip aktyvūs ugdytojai, įsitraukė į lopšelio-darželio bendruomenės gyvenimą: dalyvavo 

susirinkimuose, pramogose, popietėse, parodose, konkursuose. Tai skatino juos labiau domėtis 

vaikų pasiekimais bei gyvenimu darželyje. Pagalbos specialistės skaitė paskaitas tėvams apie 

savarankiškumą, kaip palengvinti vaikų adaptaciją, kaip pasirengti mokyklai, mokytojos pristatė 

vaikų gebėjimus, asmeninę pažangą. 

Atliktas tyrimas „Tėvų lūkesčiai“ leido įsivertinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę, 

numatyti tobulinimo galimybes bei pasidžiaugti akcentuojamais privalumais. 

Pedagoginių ir metodinių naujovių skleidimas, dalijamasis gerąja patirtimi įstaigoje, rajone ir 

respublikoje užtikrino nuolatinį pedagogų profesinės kompetencijos augimą ir aukštos ugdymo 

kokybės siekimą. 

Sistemingi susirinkimai informaciniais klausimais, metodinių dienų organizavimas leido 

sėkmingai vykdyti suplanuotą veiklą, stiprino darželio bendruomenės partnerystę.  

 

Nuolat atnaujinama įstaigos internetinė svetainė, duomenų apie vykdomą veiklą viešinimas 

spaudoje bei portaluose užtikrino savalaikės informacijos pateikimą visiems, kurie domisi 

darželio veikla. 

Pedagogai kėlė savo profesinę kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokymuose 167 dienas, 

979 valandas; vienam pedagogui vidutiniškai tenka 7,6 dienos ir 44,5 valandos. Nuo gruodžio 
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mėn. visiems įstaigos pedagogams išpirkta VIP narystė metams pedagogas.lt. Jiems sudarytos 

sąlygos nuolat, sistemingai ir kryptingai tobulinti savo kvalifikaciją ir kompetenciją, atsižvelgiant 

į darželio strateginės veiklos kryptis, metinės veiklos uždavinius. Tai leido pedagogams paruošti 

daugybę respublikinių ir rajoninių konkursų nugalėtojų bei prizininkų. Respublikiniuose 

konkursuose 8 ugdytiniai pelnė I vietą, 1 - II vietą, 1 - III vietą, 3 tapo laureatais. Rajoniniuose 

konkursuose 1 ugdytinė pelnė III vietą.  

Veiklos kokybės įsivertinimas padėjo atskleisti įstaigos pasiekimus ir trūkumus, numatyti 

tobulinimo gaires. 

 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 

(toliau – užduotys) 
Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.1. Elektroninio 

dienyno įdiegimas. 

Sukurta 

šiuolaikiška 

pedagogų 

bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

erdvė.  

 

Spartėja 

informacijos 

pateikimas bei 

prieinamumas. 

II ketv. organizuoti 

mokymai įstaigos 

pedagogams. 

 

III ketv. įdiegta 

elektroninio dienyno 

sistema. 

Užduotis įvykdyta. 

II ketv. darželio 

pedagogams išsiųsta 

mokomoji medžiaga 

darbui su elektroniniu 

dienynu ir organizuoti 

nuotoliniai mokymai. 

III ketv. įstaigoje įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

1.2. Pozityvaus 

bendruomenės 

mikroklimato 

kūrimas. 

Užtikrintas patyčių 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimas, 

mokymų 

darbuotojams 

organizavimas. 

I ketv. atliktas įstaigos 

mikroklimato tyrimas. 

 

II ketv. pravestos 

paskaitos darželio 

pedagogams bei 

aplinkos darbuotojams. 

 

II ketv. atnaujintas 

smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos tvarkos 

aprašas. 

 

Užduotis įvykdyta. 

I ketv. įstaigoje atliktas 

mikroklimato tyrimas. 

Gegužės mėn. 29 d. 

pedagogų tarybos 

posėdyje pristatyti  

tyrimo rezultatai, 

psichologė perskaitė 

trumpą pranešimą „Kaip  

kuriame mikroklimatą“. 

II ketv. įstaigos 

pedagogai dalyvavo 

nuotoliniuose emocinio 

intelekto ir emocinių 

kompetencijų ugdymo 

seminaruose. 

IV ketv. visiems įstaigos 

darbuotojams pravesti 2 

dalių nuotoliniai 

mokymai, kaip bendrauti 

su agresoriumi ir 

konfliktą pervesti į 

racionalų bendravimą: 

„Žodinė savigyna“. 
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II ketv. atnaujintas  

smurto ir patyčių 

prevencijos ir 

intervencijos tvarkos 

aprašas, patvirtintas 

direktoriaus 2020 m. 

birželio 10d. įsak. Nr. 

1V-50. Patvirtinta 

pranešimo apie smurtą ir 

patyčias forma bei 

reagavimo schema. 

1.3. Patrauklios, 

ugdymąsi 

skatinančios 

aplinkos kūrimas. 

Įrengtos ir 

atnaujintos lauko ir 

vidaus erdvės, 

sistemingai 

gerinama ugdomoji 

aplinka. 

III ketv. įrengta nauja 

lauko edukacinė erdvė. 

 

II ketv. įsigyta 

gamtamokslinės 

laboratorijos įranga. 

 

Dailės studijoje įrengtas 

projektorius. 

 

Grupės aprūpintos 

ugdymo priemonėmis. 

 

Užduotis įvykdyta. 

III ketv. kieme įrengta 

muzikinė edukacinė 

erdvė. 

II ketv. darželis įsigijo 

ikimokyklinėms 

įstaigoms skirtą 

gamtamokslinės 

laboratorijos įrangą 

(mikroskopą, balansines 

svarstykles, pipetes, 

mėgintuvėlius, vandens 

filtravimo sistemą, 

didinamuosius stiklus...) 

Dailės studijoje 

pastatytas projektorius.  

Visos darželio grupės 

aprūpintos naujomis 

ugdymo priemonėmis. 

1.4. Vaikų fizinio 

aktyvumo ir sveiko 

gyvenimo būdo 

skatinimas, ugdant 

visuminę sveikatos 

sampratą. 

Ugdytiniai 

įtraukiami ir 

sistemingai 

dalyvauja sveikatą 

stiprinančiuose 

projektuose ar 

renginiuose.  

 

Skatinamas vaikų 

ugdymas(is) 

gamtoje. 

Atnaujinta sporto salės 

įranga. 

 

Dalyvavimas 

respublikiniame 

projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės-2020“. 

 

Ilgalaikio projekto 

„Sveikatiada“ veiklų 

vykdymas.  

Dalyvavimas Europos 

judumo savaitėje. 

 

Plėtojamos vaikų 

daržininkavimo 

tradicijos respublikinėje 

iniciatyvoje „Žalia 

pėda“, vedami 

edukaciniai užsiėmimai. 

 

Užduotis įvykdyta. 

Sporto salės įranga 

papildyta naujomis 

priemonėmis (kūgiais, 

gimnastikos lankais, 

pasunkintais maišeliais, 

estafečių lazdelėmis). 

Respublikiniame projekte 

„Lietuvos mažųjų 

žaidynės-2020“ vasario 

mėnesį dalyvauta 

„Mažųjų žaidynių 

olimpinėje savaitėje“. 

Visus metus dalyvauta 

„Sveikatiados“ projekto 

veiklose: „400g vaisių ir 

daržovių kasdien“, 

„Saldintą gėrimą keičiu į 

vandenį“, „Pieno tūsas“, 

„10 tūkst. žingsnelių - 

vieni juokai“, „Aktyvi 

pertrauka“. 

2020 m. rugsėjį 

organizuota „Judumo 
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savaitė“. Visą savaitę 

vyko aktyvios fizinės 

veiklos įvairiose 

aplinkose. 

Dalyvavome 

respublikinėje 

daržininkavimo 

iniciatyvoje  „Žalia 

pėda“. Įstaigos darže 

vaikai augino daržoves ir 

prieskonius, kuriuos 

laistė, ravėjo, nuėmė 

derlių, vėliau matavo, 

lygino, svėrė, ragavo. 

Edukacinių užsiėmimų 

metu ugdytiniams buvo 

formuojami sveikos 

gyvensenos įgūdžiai bei 

nuostatos.     

 

Viršyta: 

vasario-spalio mėn. 

dalyvauta 

respublikiniame fizinio 

aktyvumo projekte „Mes 

sportuojam visada – 

sveikata mūsų gera“, 

organizuotos  sportinės 

veiklos įvairiose 

aplinkose. 

Vasario mėn. dalyvauta 

respublikiniame  projekte 

„Ikimokyklinukų žiemos 

olimpiada -2020“. 

III ketv. visuomenės 

sveikatos specialistė 

organizavo paskaitas 

vaikams apie sveiką 

gyvenseną „Rankų 

higiena“, „Burnos 

higiena“.  
 

 

 

 

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
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3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Sukurtas įstaigos logotipas, atnaujinta 

internetinė svetainė. 

Formuojamas įstaigos įvaizdis, siekiant 

pritraukti naujus ugdytinius, gerinamas 

informacijos prieinamumas. 

3.2. Atliktas remontas aktų salėje, logopedo, 

socialinio pedagogo ir psichologo kabinetuose.  

 

Sukurta saugi, šiuolaikiška emocinė ir 

fizinė ugdymo(si) aplinka. 

3.3. Parengtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo organizavimo karantino ir ekstremalios 

situacijos laikotarpiu tvarkos aprašas. Parengtas 

naujas pedagogų etikos kodeksas, išrinkta etikos 

komisija. Atnaujintos finansų bei vidaus kontrolės 

taisyklės. Atnaujinti priešmokyklinio ugdymo ir 

švietimo stebėsenos tvarkų aprašai. 

 

Parengti tvarkų aprašai leido 

organizuoti įstaigos veiklą ir užtikrinti 

maksimaliai kokybišką ugdymą(si) 

įprastomis sąlygomis ir karantino 

laikotarpiu. 

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

 

 

III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 

langelis: 
1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
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IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ■ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo. 

7.2. Bendravimo ir bendradarbiavimo. 
 

____________________                 __________                  _________________         _______ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

V SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

9. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 


