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I SKYRIUS 

 STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS  

 

Lopšelyje-darželyje (toliau Įstaiga)buvo įgyvendinamas strateginio plano pagrindinis tikslas – 

Ugdyti kūrybingą, saugų ir sveiką vaiką saugioje, modernioje, atviroje kaitai aplinkoje.  

Metinės veiklos uždavinių įgyvendinimas padėjo ugdomąjį procesą planuoti lanksčiau, 

atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, gebėjimus.  

Sudaryta palankios sąlygos visapusiškam ugdymui(si). Pritaikyti nauji ugdymo metodai, 

priešmokyklinio ugdymo grupėse VŠĮ LISPO  IT studija, kurios metu ugdytiniai mokomi  pažinti 

naujausias technologijas,  lavinami skaitymo, skaičiavimo, logikos ir kūrybiškumo įgūdžiai.  

Sukurta sveika, saugi ugdymo ir darbo aplinka. Dalyvavome 4 respublikiniuose  projektuose : 

 „Sveikata visus metus“  „Sveikatiada“ VŠĮ“ Tikra mityba“, „Mažųjų olimpinės žaidynės“ 

„Mažųjų futboliukas .Vaikams teikta  racionali, pilnavertė, sveikatai palanki  mityba.  Sutelktas 

tėvų aktyvas vaikų maitinimo organizavimo  vertinimui. Sudaryta sutartys  su tiekėjais dėl 

ekologiškų produktų tiekimo. 

Saugi, atitinkanti higienos normas, vaikų poreikius tenkinanti teritorija: įrengta krepšinio aikštelė, 

atnaujinti žaidimo aikštelių  įrenginiai sportinei vaikų saviraiškai,  įrengta priemonės vaikų 

pusiausvyrai lavinti,  pažintinei  veiklai plėtoti, daržininkystės zona, mini scena vaidybai. 

Teritorijos želdinių, gėlynų atnaujinimas gerina įstaigos įvaizdį.  

Darbuotojams sudaryta  sąlygos  kvalifikacijos tobulinimui nuotoliniu būdu, seminaruose, 

organizuojamuose įstaigoje ir už jos ribų, skatinami  atestuotis. Pedagogai  geba įvardinti savo 

asmeninio augimo tikslus ir veikas, skleidė darbo patirtį respublikos, miesto kolegėms. 

Vykdėme  savanoriavimą bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, tėvais. 

Tėvai  prisidėjo rengiant pėdų pojūčių  takelį, pavėsinėse įrengiant kampelius vaikų poilsiui, 

kūrybai, kuriant velykines (margučiai teritorijoje), kalėdines dekoracijas; kartu su pedagogėmis 

vykdė  socialines gerumo akcijas, -  Marijampolės specialiuosiuose  socialinės globos namuose, 

Igliaukos vaiko dienos centre, paramos šeimai padalinyje Liudvinavo seniūnijoje, Netičkampyje   

prisidėjo dovanodami drabužius, žaislus, skanėstus. 

Vykdyta 2 švietėjiškos veiklos bendruomenei seminarai „Susitarimai ir taisyklės-investicija į vaiko 

ateitį“, „Vaiko pyktis ir agresija. Kaip elgtis?“. 

Prevencinės programos projektas „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“ teiktas 

Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų finansuojamų  prevencinių programų 

konkursui, gautas finansavimas veiklų vykdymui. 

Edukacinės veiklos vykdytos ir netradicinėse aplinkose,  socialinių partnerių darbovietėse 

priešgaisrinėje, policijos nuovadoje, visuomenės sveikatos biure, gydymo įstaigose, bibliotekoje 

organizuojant parodas, renginius. 

Įstaigos kolektyvas dirba darniai, sutelktai, ko pasiekoje vyksta greita  naujai atvykusių vaikų 

adaptacija. 

 Įstaigai skirtos lėšos buvo naudojamos racionaliai ir 2019 finansinius metus baigėme be skolų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

9.1.Organizuoti 

sveikatos 

stiprinimo 

programos 2019-

2021 m. rengimą ir 

įgyvendinimą. 

1.Parengtas Sveikatos 

stiprinimo ir 

saugojimo programos 

2019-2021m. 

projektas. 

Sveikatos stiprinimo ir 

saugojimo programa 

integruota į ugdymo 

turinį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Iki 2019-04-01 

parengta Sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo  

2019-2021m. 

programa.  

 2.Projekto 

įgyvendinime 

dalyvauja 80 proc. 

bendruomenės narių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Parengta Sveikatos 

stiprinimo ir saugojimo  

2019-2021m. programa.  

Programos įgyvendinime 

dalyvavo  80 proc. 

bendruomenės narių,   

200 ugdytinių.  

2.Parengta 11 grupių  

sveikatingumo ugdymo 

projektai. 

3. Dalyvavome 4 

respublikiniuose  

projektuose : 

 „Sveikata visus metus“  

„Sveikatiada“ VŠĮ“ Tikra 

mityba“ 

„Mažųjų olimpinės 

žaidynės“ 

„Mažųjų futboliukas“. 

4. Vykdėme sveikatinimo 

mankštos lauke  vaikams, 

bendruomenei balandžio-

gegužės  mėn. 

Tėvams- atviros veiklos 

baseine,   sporto šventė 

gegužės mėn. 

  5. Įstaigoje ugdytiniai  

lanko būrelius:   

krepšinio,  futboliuko, 

aerobikos, ritminių šokių, 

choreografijos. 

Skatinamas judėjimas, 

teigiamos emocijos.  

7.Darbo patirties sklaida 

miesto, respublikos 

pedagogams 6: 

  Respublikinėje  

ikimokyklinių įstaigų 

darbuotojų asociacijoje  

„Sveikatos želmenėliai“. 

2019-11-20 

Respublikinėje 

specialistų metodinėje-

praktinėje konferencijoje 

stendinis-žodinis 

pranešimas „Visi kartu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Sveikatai palankios 

mitybos tobulinimas,  

valgiaraščių 

pakoregavimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sudaryta ugdytinių 

tėvų aktyvo grupė 

vaikų mitybos 

vertinimui, 

pasiūlymams. 

2.Atsižvelgiant į 

ugdytinių tėvų aktyvo 

grupės vaikų mitybos 

vertinimo išvadas, 

atnaujinti 

valgiaraščiai(iki 10%)  

 

stiprūs, laimingi ir 

vieningi“ 2019-10-16 

Respublikiniame 

konkurse pateikta 

priemonė „Emociukai“ 

socialiniam-emociniam 

vaikų ugdymui. 

Pleneras“ Teigiamos 

vaikų emocijos“ 2019-

03-28, Marijampolės 

savivaldybės 

ikimokyklinių įstaigų 

pedagogams. 

4. Marijampolės 

savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo 

ugdytiniams  „Krepšinio 

turnyras 2019“. 

Pranešimas švietimo 

centre „Vaiko emocinė 

sveikata ir pagalba kilus 

sunkumams“2019-12-03 

 Įgyvendinant 

programą ugdytiniai  

įgyja bendrą sveikatos 

suvokimą, ugdosi 

sveikatai naudingus 

gebėjimus, įpročius ir 

sveikos gyvensenos 

nuostatas. 

1.Sudaryta ugdytinių tėvų 

aktyvo grupė 

(UTAG)vykdė veiklos 

tęstinumą  dėl vaikų 

maitinimo organizavimo. 

Vyko diskusijos, 

praktinės stebėsenos dėl 

porcijų pateikimo, maisto 

degustacija. 

2. 10proc. atnaujintas 

valgiaraštis.   

3. Virėja dalyvavo VŠĮ 

„Tikra mityba“ 

mokymuose.  

9.2. Lopšelio-

darželio veiklą 

reglamentuojančių 

dokumentų 

atnaujinimas. 

 

1.Parengti ir atnaujinti 

lopšelio-darželio 

veiklą 

reglamentuojančius 

dokumentus. 

1. Iki 2019-12-20 

savalaikiai parengtų 

dokumentų skaičius  

(ne mažiau 4). 

 

Laiku parengti,  atnaujinti 

įstaigos 5 dokumentai:  

1. Darbo tvarkos taisyklės 

lapkričio 14  d. 

2. Darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo 

aprašas (pakoreguota) 

sausio 17 d. 

 3. Strateginis veiklos 

planas spalio 28 d. 



4.  Įstaigos metinis 

veiklos planas rugsėjo 3 

d.  

5.Vaikų gyvybės ir 

sveikatos saugos 

instrukcijos dirbantiems 

su vaikais (papildyta) 

rugsėjo 03 d. 
 

9.3.Pagerinti ir 

modernizuoti lauko 

aplinką (tęstinė 

užduotis). 

1.Įgyvendinta 

Higienos normos HN: 

2015 „Vaikų žaidimo 

aikštelės ir patalpos. 

Bendrieji sveikatos 

saugos reikalavimai“ 

2.Atlikta žaidimų 

aikštelės pagrindinė 

metinė kontrolė. 

Gautas akredituotos 

įstaigos išduotas 

kontrolės sertifikatas . 

1.Iki 2019-04-30 

žaidimų aikštelės 

papildytos įrenginiais, 

skirtais sportinei vaikų 

saviraiškai plėtoti. 

 

2.Iki 2019-05-10 

renovuota lauko 

krepšinio aikštelės 

danga. 

 

3.Ne rečiau kaip vieną 

kartą per savaitę 

vykdoma žaidimų 

aikštelių periodinė 

peržiūra, rezultatai 

fiksuojami priežiūros 

žurnale. 

4.Iki 2019-05-15 

įrengta kilnojamos 

lysvės vaistažolių 

auginimui. 

1.Atlikta pagrindinė 

metinė kontrolė, vaikų 

žaidimų aikštelių atitikties 

ir rizikos vertinimui. 2019 

m.--- I pusmetis.  

  

2.Vykdyta   žaidimų 

aikštelių periodinė 

peržiūra, rezultatai 

fiksuoti  priežiūros 

žurnale. 

3.Papildyta  lauko 

aplinka: 

Įrengta nauja  krepšinio 

aikštelė.  

6 įrenginiai - sportinei 

vaikų saviraiškai plėtoti. 

Mini lauko scena 

vaidybinei veiklai plėtoti. 

Sukurta daržininkystės 

zona, įrengta 11 

kilnojamų  lysvių.  

9.4. Efektyvinti 

darbą su  

dokumentų 

valdymo sistema 

„Kontora“. 

1.Darbuotojams, 

dirbantiems pagal 

darbo sutartis, derinti, 

teikti pasirašyti ir 

perduoti registruoti 

dokumentus naudojant 

dokumentų valdymo 

sistemą „Kontora“. 

1.Iki 2019-02-28 

pakoreguoti dokumentų 

valdymo sistemos 

„Kontora“ tvarkos 

aprašą, supažindinti 

atsakingi darbuotojai 

iki 2019-03-15. 

2.Iki 2019-05-31 

apmokyti darbuotojus 

dirbti su dokumentų 

valdymo sistema 

„Kontora“. 

1. 2019m. balandžio mėn. 

apmokyti darbuotojai 

dirbti su dokumentų 

valdymo sistema 

„Kontora“. Darbuotojai 

geba naudotis DVS 

Kontora. 

 
 

 
 

9.5.Sudaryti 

palankias sąlygas 

vykdyti 

savanoriškas 

veiklas lopšelyje-

darželyje priimant 

savanorius, 

bendradarbiaujant 

1.Bendradarbiaujama 

bent su vienu 

socialiniu partneriu 

dėl savanoriškų veiklų 

atlikimo lopšelyje-

darželyje. 

1.Priimami savanoriai 

vykdyti savanoriškas 

veiklas. 

Bendradarbiaujama ne 

mažiau kaip su vienu 

socialiniu partneriu. 

1. Įkurtas savanorystės  

idėjų bankas,  

 parengtas planas,  

paskirtas savanoriškas 

veiklas koordinuojantis 

asmuo. 

2.Gerumo  akcijos 5: 

2019-03-08 Socialinės 

globos namuose. 



su socialiniais 

partneriais. 

 

 

2019-12-18 Igliaukos 

seniūnijoje paramos 

šeimai padalinyje “Iš 

širdies į širdį“  

vaikučiams ir jų šeimoms 

perduota  drabužių, 

žaislų, skanėstų  

dovanėles, kurias 

dovanojo tėvai, darželio 

darbuotojai. 

2019-12-19 

Marijampolės 

specialiuosiuose  globos 

namuose-  ,,Keturių 

Advento angelų‘‘ meninė  

programa bei vaikų  

gamybos atvirukai. 

2019-12-19 

Marijampolės specialiųjų 

socialinės globos namų 

gyventojams - meninė 

etnografinė programa 

„Gerumas iš širdies į 

širdį“ atvirukus, 

skanėstus.  

2019-12-20 Paramos 

šeimai padalinyje 

Liudvinavo  seniūnijoje 

„Užkrėsk gerumu“.   

3. 4-savanorystę 

darželyje vykdė ugdytinių 

tėvai, darbuotojai:   

pavėsines  papildant    

vaikų saviraiškos plėtrai  

skirtomis priemonėmis 

vasarai, rengiant pėdučių 

pojūčių  takelį, aplinkos 

želdiniais, kuriant 

velykines, kalėdines 

dekoracijas, 

organizuojant renginius.  

 4 -pažintinės socialinių 

partnerių organizuotos 

veiklos-pamokėlės 

(gydytoja, kirpėja,  

gaisrinės saugos 

specialistai, policininkai, 

sveikatos biuro 

specialistai), suteikė 

vaikams žinių apie savo 

profesijas, jų reikšmę, 

saugumą, sveikatą. 

  



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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

3. Užduotys ar 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. Pagaminta   įstaigos iškaba. Gerina įstaigos įvaizdį. 

3.2.Panaikinta sena ir įrengta nauja rampa prie 

virtuvės. 

Atitinka saugos reikalavimus, užtikrina 

virtuvės darbuotojų ir maisto tiekėjų 

saugumą. 

3.3.Priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai įsijungė į 

VŠĮ LISPO mokyklos  IT studijos programą. 

Ugdytiniai mokomi  pažinti naujausias 

technologijas,  lavinami skaitymo, skaičiavimo, 

logikos ir kūrybiškumo įgūdžiai. 

  

3.5. Atliktas  direktoriaus pavaduotojo 

kabineto ir 2 pagalbinių patalpų remontas; virtuvėje 

sumontuotas kondicionierius, atnaujinti virtuvės 

reikmenys; įsigyta  2 kompiuteriai  su spausdintuvu. 

 Vidaus erdvių,  darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimas užtikrina   saugos ir sveikatos 

reikalavimus. 

 
 

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.    

 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai  ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

6.1. Įstaigos veiklos įsivertinimas. 

6.2. Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą 
 

 

Direktorė                                                                                           Regina Kaleinikienė    2020-02-03  
(švietimo įstaigos vadovas)                                (parašas)                                         (vardas ir pavardė)                (data) 
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