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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO 

ĮGYVENDINIMAS 
 

Pagrindinės  strateginio plano ir metinės veiklos programos,  veiklos kryptys buvo:  

 įstaigos veiklos kokybės gerinimas;  

 vaikų sveikatą stiprinančios veiklos plėtojimas;   

 kokybiškas ugdymas vaiko socializacijos sėkmei;  

 kryptingai ir kūrybingai plėtoti projektinę veiklą. 

Siekiant veiklos kokybės gerinimo lopšelyje-darželyje buvo vykdytas  visuminis 

įsivertinimas, kurio tikslas – išnagrinėti įstaigos darbo aspektus, rengti ir koreguoti strateginius, 

metinius veiklos, ugdymo planus.  Vertinimo procese dalyvavo įstaigos darbuotojai, ugdytinių tėvai. 

Priimta bendri sprendimai – vykdyti tobulintinų sričių giluminį veiklos įsivertinimą, rasti  sprendimų 

kaip pagerinti įstaigos veiklos  kokybę.  

Lopšelis-darželis 2020 m. birželio mėn.  pripažintas Nacionaline sveikatą stiprinančių 

mokyklų nare (NSSMN). Tęsiama veikla  Respublikinėje  ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijoje  „Sveikatos želmenėliai“ – bendruomenės nariai įtraukti į sveikatinimo veiklos 

planavimą, įgyvendinimą, vertinimą.  Įstaigoje vykdyta 8 respublikiniai  projektai  „Sveikata visus 

metus“, „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“, „Lietuvos mažųjų olimpinės žaidynės 

2020“,  „Futboliukas“ – vaikų gynimo dienai , „Sveikatiada“, „Mažieji turistai“, „Sveikatos fiesta 

2020“, dalyvauta Sveikatos apsaugos ministerijos konkurse „ Gyventi sveikai – gera“. Skatinamas 

vaikų fizinis aktyvumas, taikoma aktyvieji ugdymo metodai, formuojama vaikų sveikos gyvensenos 

nuostatai ir įgūdžiai. 

 Visose grupėse parengta ir įgyvendinta sveikatinimo projektai atsižvelgiant į vaikų amžių, 

socialinius įgūdžius, poreikius, polinkius. 

Dalyvauta Marijampolės savivaldybės finansuojamuose projektuose: „Aplinka- gamtos ir 

žmogaus kūrinys“ gauta 700 eurų ir  „Emociškai stiprus, sveikas ir laimingas vaikas“ gautas 600 eurų.  

Ugdytiniams vykdytos edukacinės veiklos, ekskursijos netradicinėse aplinkose. 

   Sėkmingai į įstaigos  ikimokyklinio ugdymo programą integruojama emocinio intelekto 

ugdymo programa „Zipio draugai“, prevencinės programa „Žaidimai moko“ – žaidimų pagalba 

lavinama penkiamečių erdvės ir laiko, regimasis suvokimas, tikslinami ir tobulinami smulkieji 

judesiai. Organizuota respublikinė PU amžiaus vaikų kūrybinių darbų projektas-paroda „Emocijų 

šėlsmas“ (virtuali paroda). Socialinė pedagogė, logopedė pravedė metodinį renginį miesto švietimo 

pagalbos specialistams „Inkliuzija ikimokyklinio ugdymo institucijose“, supažindino su  pagalbos 

būdais ugdant visus vaikus kartu.  

Sudarytos sąlygos ugdytiniams lavinti individualius gebėjimus lankydami futboliuko, 

krepšinio, choreografijos, ritminių šokių, anglų kalbos mokymo būrelius bei LISPO LT studiją, teatro 

studija.  

Vykdyta savanoriavimas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais: edukacines veiklas 

įstaigoje pravedė gydytoja „Susipažink su gydytojo profesija“, „Kelionė į svajonių šalį“ – sveikatos 

biuro specialistė;  „ Aš saugus kai žinau“ – priešgaisrinės saugos specialistė,  vyko praktinė veikla  

„Aerobika su Edita“ . 

    Dalyvavome tarptautiniame  e Twinning projektuose „NA TROPIE WIOSNY“ (Pavasario 

taku), „EASTER BOX“ –„Velykinė dėžutė“ (namų erdvės); „MY FRIEND IS WATER“ – „Mano 



 
 

 

draugas-vanduo“ (namų erdvės); „Akmenėliai aplink mus“. Projektų dalyvių susipažinimas  su mūsų 

šalies kultūra, tradicijomis, taip pat mūsų ugdytiniai susipažįsta su kitų šalių  tradicijomis. Už 

kokybiškai įgyvendintus projektus gauta 9 Nacionalinės kokybės vertinimo pažymos.  
Darbuotojams sudaryta sąlygos kvalifikacijos tobulinimui nuotoliniu būdu, seminaruose, 

organizuojamuose įstaigoje ir už jos ribų, skatinami atestuotis. 

Vykdyta  švietėjiškos veiklos bendruomenei „Bendravimas, stresas, konfliktai“-lektorė-

psichologė sertifikuota konsultantė – koučerė Jolanta Nėjutė.  

Nuotolinė paskaita tėvams ir pedagogams „Šeimos ir mokyklos partnerystė: vaikų poreikiai, 

šeimos ir mokyklos lūkesčiai ir galimybės“ – lektorė-psichologė, edukologė Asta Blindė. 

Organizuota valstybinių švenčių rytmečiai, įstaigos tradicinės šventės, renginiai, dalyvauta 

pilietinėse iniciatyvose, kūrybinių darbų parodose, konkursuose, miesto derliaus šventėje „Sūduvos 

kraitė“. Dažnai Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinyje organizuojame 

renginius, parodas, pakviečiame ir kitas ikimokyklines įstaigas. 
Įstaigos kolektyvas dirba darniai, sutelktai siekia bendrų tikslų. 

Aplinka saugi, atitinkanti reikalavimus, higienos normų pažeidimų nenustatyta. 

Įstaiga  biudžeto lėšas  naudojo racionaliai, 2020 finansinius metus baigė 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 

1.1. Įdiegti Elektroninį 

dienyną 

„Mūsų darželis“. 

1.Komunikacijai su 

tėvais naudotis 

elektroniniu 

dienynu. 

2.Informacija 

teikiama laikantis 

konfidencialumo, 

skaidrumo principo. 

3.Tėvai turi 

prisijungimus prie 

elektroninio 

dienyno, 

susirašinėja su 

pedagogais, 

informuoja apie 

neatvykimą, kita 

informacija. 

1.Iki 2020-03-30 

parengti elektroninio 

dienyno nuostatai, 

supažindinti 

darbuotojai. 

2. Iki gegužės 20d. 

apmokyti darbuotojai, 

tėvai. 

3.Informavimo sistema 

veikia gerai. 

1. 2020-10-26 įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

2. Parengta ir 

patvirtinta nuostatai 

2020-09-11, paskirtas 

administratorius –

tvarkytojas 

(sekretorius) 

3. Apmokyti 

darbuotojai. 

4.Tėvai, darbuotojai  

turi prisijungimus prie 

e dienyno. Vyksta 

komunikacija, 

informacijos sklaida. 

E dienynu naudojasi 80 

proc. tėvų. 

1.2. Įsijungti į 

Nacionalinę sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

tinklą, vykdant 

Lietuvos respublikos 

Sveikatos apsaugos 

ministro, Lietuvos r 

Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto 

1. Tapti NSSMT 

nare.  

2. Vykdyti NSSMT 

idėjų sklaidą. 

3. Ugdyti vaikų 

sveikos gyvensenos 

įgūdžius. 

4. Kurti 

bendruomenės 

1. Iki 2020-03-30 

parengti sveikatą 

stiprinančios mokyklos 

programą ir pateikti 

tvirtinti Komisijai. 

2. Vykdomos NSSMT 

veiklos. 

1. Parengta ir 2020-03-

20 direktoriaus  

įsakymu Nr.V-56 

patvirtinta 2020-2024 

m. Sveikatos stiprinimo 

programa  

„Sveik-uoliai“. 

2. 2020-06-10 Nr. SM-

704 patvirtinta 



 
 

 

ministro 2019-05-31 d. 

įsakymą Nr. V- 651/V-

665 „Dėl mokyklų 

pripažinimo sveikatą 

stiprinančiomis 

įstaigomis“. 

sveikatai palankią 

fizinę ir 

psichosocialinę 

aplinką 

Nacionalinio sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

koordinavimo 

komisijos „Dėl 

pripažinimo sveikatą 

stiprinančia įstaiga“ 

3.Vykdyta NSSMT 

veiklos, dalintasi darbo 

patirtimi skleidžiant 

idėjas, ugdoma vaikų 

sveikos gyvensenos 

įgūdžiai. 

-Respublinis  projektas 

„Sveikata visus metus“. 

-Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

„Lietuvos mažųjų 

olimpinės žaidynės 

2020“ 

-Marijampolės 

ikimokyklinėms 

įstaigoms organizuota 

akcija „Rytinė 

mankšta-geros dienos 

pradžia“-virtualioje 

aplinkoje. 

-Dalyvauta Lietuvos 

masinio futbolo 

asociacijos projekte 

„Futboliukas“ 

-Dalyvavimas 

nacionaliniame 

ilgalaikiame projekte 

„Sveikatiada“. VŠĮ 

„Tikra mityba“. 

Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis. 

-Dalyvavimas 

Tarptautiniame 

emocinių ir elgesio 

problemų prevencijos 

programoje „Zipio 

draugai“.  

-Įgyvendinimas 

prevencinės programos 

„Emociškai stiprus, 

sveikas ir laimingas 

vaikas“ 

-Dalyvavimas 

Respublikiniame 



 
 

 

sveikatos ugdymo 

veiklų konkurse-

akcijoje „Sveikatos 

fiesta 2020“. 

-Dalyvavimas LR 

sveikatos apsaugos 

ministerijos konkurse 

„Gyventi sveikai-gera“ 

Visose 11gr. 

įgyvendinama 

ilgalaikiai, 

trumpalaikiai projektai. 

1.3. Įkurti dailės 

studiją. 

1. Tenkinami ir 

ugdomi individualūs 

vaikų gebėjimai 

įvairiomis dailės 

veiklos formomis: 

tapyba, pynimas, 

lipdymas, EBRU 

piešimas ant 

vandens. 

1. Iki 2020-06-30 

įrengta erdvė dailės 

studijai. 

2. Iki 2020-09-15 

parengta edukacinio 

projekto „Dailės 

terapija“ programa. 

3. Iki 2020-10-15 

sudaryta sutartis su 

Meno mokykla dėl 

veiklų organizavimo. 

1.Dėl pandemijos 

reikalavimų erdvė 

neatitiko higienos 

reikalavimų (vėdinti po 

kiekvienos veiklos 

patalpą). 

2. Dailės veiklos vyko 

vaikų ugdymo(si) 

grupių erdvėse: tapyba, 

pynimas, lipdymas, 

EBRU piešimas ant 

vandens. Lavinami 

vaikų kūrybiniai-

meniniai gebėjimai. 

Organizuota parodos 

įstaigoje, kitose 

netradicinėse erdvėse 

už darželio ribų. 

3. Parengta edukacinio 

projekto „Dailės 

terapija “ programa. 

4. Dėl žmogiškųjų 

išteklių saugumo 

nesudaryta sutartis su 

Meno mokykla dėl 

veiklų organizavimo. 

1.4. Plėtoti socialinę 

partnerystę vaiko 

asmenybės ūgčiai. 

 

1. Parengtas 

tarptautinis 

daugiašalės 

partnerystės 

projektas 

inovatyvių 

ugdymosi 

metodų 

diegimui. 

 

1.Kartu su darbo grupe 

parengta Erazmus+ 

programos KA229 

„Teaching Math with 

games and make in fun“ 

paraiška projektui. 

2020 I ketvirtis. 

 

1. Parengtas 

„Erasmus+“ projektas ir 

2020 I ketvirtis, pateikta 

paraiška Nacionalinei 

vertinimo agentūrai 

tvirtinti. 

2. Švietimo mainų 

paramos fondo 

direktoriaus 2020-08-

04 įsakymu Nr.VE-124 

„Dėl 2020 m. 

programos 

„Erasmus+“2 veiksmo 

bendrojo ugdymo 



 
 

 

sektoriaus mokyklų 

mainų partnerysčių 

(KA229) projektų 

atrankos rezultatų 

tvirtinimo“, mūsų 

įstaigos teikta projekto 

paraiška Nr.2020-1-

LT01-KA229-077895 

atitiko kokybės 

reikalavimus, pelnė 

pripažinimą, tačiau dėl 

žmogiškųjų išteklių 

saugumo (kelionių-

darbo patirties sklaida 

su užsienio darželiais), 

riboto biudžeto, 

dotacija projekto 

įgyvendinimui šiais 

metais neskiriama. 

1.5. Sumažinti 

administracijos 

(direktorius, 

pavaduotojai, 

ūkvedys, buhalteriai 

ir kt.) darbuotojų 

atostogų likučius. 

1. Sumažinti 

administracijos 

darbuotojų 

atostogų 

likučiai 2020-12-

31 dienai. 

1. Administracijos 

darbuotojų atostogų 

likučiai 2020-12-31 

dienai ne daugiau kaip 

5 darbo dienos. 

1. Sumažinta 

administracijos 

darbuotojų atostogų 

likučiai 2020-12-31 

-Direktorius- 4 d. d. 

-Pavaduotojas ugdymui-

4d.d. 

-Buhalteris-5 d. d. 

-Ūkvedys- 0 

-Sekretorius -3 d. d. 

-Vaikų slaugytojas –3 d. d. 

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1. Dailės studijos įkūrimas. Numatyta erdvė neatitiko higienos reikalavimų 

pandemijos metu, dėl patalpos vėdimo po kiekvienos 

veiklos . Dėl žmogiškųjų išteklių saugumo 

nesudaryta sutartis su Meno mokykla dėl veiklų 

organizavimo.  

 

    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. Įstaigos platusis (arba visuminis) įsivertinimas  
pagal Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros 
pateiktas metodikas. (apklausos atlikimo sertifikatas- 
Mano apklausa). 

Atliktas įstaigos platusis įsivertinimas  
2020 I ketvirtis. 
Lopšelio-darželio veiklos kokybės 
įsivertinimas yra nuolatinis reflektavimo 
procesas, įtraukiantis įstaigos darbuotojus, 
ugdytinių tėvus. Išnagrinėti lopšelio-



 
 

 

darželio aspektai. 
Rezultatas- vyrauja 1 lygis ir tik kai 
kuriose srityse išskirtas 2 lygis. tačiau 
stipriųjų savybių daugiau nei trūkumų. 
81.3% respondentų teigia, kad įstaigos 
ugdomoji aplinka saugi, estetiška, atitinka 
bendruomenės poreikius. 
Tobulintinas rodiklis- vaiko asmenybės 
tapsmas. 
Direktoriaus  2020-09-01  
 įsakymo Nr. V-113 darbo grupei vykdyti 
giluminį įsivertinimą tobulintiniems 
rodikliams ištirti, parengti veiklos planą. 

3.2. Dalyvauta Marijampolės savivaldybės 

skelbtuose finansuojamuose projektuose 

„Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“ bei 

prevencinės veiklos „Emociškai stiprus, sveikas ir 

laimingas vaikas“. 

Gautas Marijampolės savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos 

finansavimas (1200 eurų), 

organizuota edukacinės veiklos, 

ekskursijos VŠĮ „Laimės namai“. 

3.3. Įsigyta 2 kondicionieriai į vaikų ugdymo 

grupes (iš įstaigos biudžeto lėšų). 

Atitinka higienos 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.    

 

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□ 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

  

 6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas   

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 
atitinkamas 

langelis 

6.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai □  

6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □ 

6.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □ 

6.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □ 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

7.1. Pokyčių valdymo kompetencija. 

7.2. Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą 

 
 

 

 

 

 

Direktorė                                   -------------------                      Regina Kaleinikienė           2021-01-20 
                                                                     (parašas)
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