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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys 

ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

          Lopšelio-darželio misija - teikti 1,5–7 metų amžiaus vaikams ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugas, garantuojančias gerą vaiko savijautą ir aktyvų dalyvavimą 

ugdymosi procese, atitinkančias individualius vaiko poreikius ir šeimos lūkesčius, užtikrinančias 

sėkmingą vaiko pasirengimą ugdymuisi mokykloje. 

          Lopšelio-darželio vizija - atvira ir besimokanti ikimokyklinė įstaiga, telkianti bendruomenę 

puoselėti savitas vertybes ir sveiką gyvenseną, ugdymo turinio ir edukacinių erdvių 

modernizavimui, tenkinant kiekvieno vaiko ugdymo(si) poreikius. 

          Lopšelio-darželio vertybės ir filosofija - ugdymas grindžiamas bendruomenę vienijančiomis 

demokratinėmis vertybėmis: vaiko individualybės paisymu, vaikų kultūros pripažinimu ir 

puoselėjimu, tarpusavio pasitikėjimu, atsakomybe, tolerancija, pagarba, atvirumu ir diskusijų 

kultūra. Laikomasi principinės nuostatos, kad vaikystė yra savaiminė vertybė, kurią vaikas turi 

išgyventi. 

          Lopšelio-darželio strateginiai tikslai ir uždaviniai 2017-2019 m.: 

1. Kurti ugdymo turinio įvairovę per projektinę veiklą, netradicinių veiklos būdų paiešką. 

2. Modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves. 

3. Kelti pedagogų kvalifikaciją. 

           Įgyvendinant 2017–2019 m. Lopšelio-darželio strateginį planą ir 2018 mokslo metų Veiklos 

planą buvo iškelti ir toliau tęsiami numatyti  tikslai. Pagrindinis dėmesys skirtas ugdymo proceso 

ir paslaugų kokybės gerinimui, palankių sąlygų vaikams kūrimui, bendruomenės narių sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymui, saugumui ir gerovei palaikyti, sudarant šiuolaikišką, sveikatą 

stiprinančią ir ugdančią aplinką. Kryptingai ir kūrybingai plėtoti projektinę veiklą, pritaikant kitų 

įstaigų gerąją patirtį. 

2018 mokslo metais daug dėmesio skyrėme 2017–2019 m. lopšelio-darželio ,,Eglutė“ 

strateginio ir veiklos planų įgyvendinimui, situacijos analizei, vertinimui ir įsivertinimui bei 

tęstinės pažangios veiklos vertinimui. Toliau siekėme įgyvendinti užsibrėžtą strateginį tikslą– 

gerinti ugdymo kokybę ir ugdymo prieinamumą, modernizuojant vidaus ir lauko edukacines erdves 

bei tobulinant pedagogų profesionalumą. 

Vaiko sveikata ir jos saugojimas lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ prioritetinė veiklos sritis, 

kuria remiantis kuriamos sąlygos įvairių vaiko poreikių tenkinimui, sudarant galimybę ugdytis 

pagal savo amžiaus galias, fizines, dvasines savybes, patirtį. Lopšelis-darželis priklauso sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklui, pasirinkęs sveikos gyvensenos kryptį, puoselėja sveikos gyvensenos 

idėjas, dirba pagal tęstinę individualią „Aukime sveiki kartu“ (2018–2022 m.) programą.  

2018 m. Lopšelyje-darželyje pradėjome įgyvendinti SEU Ikimokyklinio ugdymo programą 

„Kimochis“, įsigijome reikiamas mokymo priemones. 



Lopšelio-darželio ,,Eglutė“ efektyvumo svarbą lemia įdiegtas komandinis valdymas – 

siekiama užsibrėžtų tikslų, suburta kūrybinė komanda, kuri diegia naujoves, inicijuoja ir vykdo 

projektus, skatina pedagogų tobulėjimą.  

Užtikrinant ugdymo proceso kokybę, pedagogai nuolat dalyvavo seminaruose, įvairiose 

kvalifikacijos tobulinimo veiklose, reguliariai atnaujino savo žinias bei gerino praktinę veiklą.  

Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 25-mečiui paminėti III nacionalinėje 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji 

iššūkiai“ Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 

Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenei įteikė Padėkos raštą už dalyvavimą Lietuvos 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, už rūpinimąsi visos bendruomenės sveikata ir gerove.  

Gerosios patirties knygoje „Misija: vaikų sveikatos kompetencija“ publikuotas pedagogų 

gerosios darbo patirties straipsnis „Sveikatos ugdymas per projektinę veiklą“. 

            Lopšelis-darželis sėkmingai dalyvauja šalies projektuose: „Olimpinė karta“, „Sveikatiada“, 

aplinkosauginiame projekte ,,Mes rūšiuojame“. Taip pat dalyvaujame ir Pasvalio r. savivaldybės 

finansuojamuose projektuose. Kas metai organizuojame vasaros vaikų poilsio stovyklą „Sveikatos 

želmenėliai“ – „Tūkstantis žingsnelių“. Finansuotų projektų lėšomis Lopšelis-darželis atnaujino 

savo materialinę bazę ir skyrė didelį dėmesį vaikų sveikatos nuostatų ir įgūdžių stiprinimui. 

Pasiekti rezultatai buvo orientuoti į projektų tęstinumo užtikrinimą.  

Dalyvavimas projekte „Olimpinė karta“ suteikia galimybę Lopšeliui-darželiui siekti partnerystės 

plėtros su užsienio šalimis, turinčiomis panašią patirtį. Gautos projekto lėšos leido įsigyti sportinę 

aprangą su Lopšelio-darželio atributika ir Olimpine simbolika, mokymo priemonių. Pasidalinome 

savo gerąja darbo patirtimi LTOA „Olimpinės kartos“ respublikinėje konferencijoje „Visi skirtingi, 

bet stiprūs kartu“ , vykusioje Kauno Žalgirio arenoje. 

Dalyvavimas šalies ir rajono projektuose atnešė finansinę naudą, gautos lėšos 2018 m. 

sudarė 2500 eurų. 2016-2018 metais finansuotų projektų lėšos sudarė 7038 Eurų. Dalyvavome 6 

rajono, 9 respublikiniuose  projektuose. 

Dalyvauta Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ zoniniame 

etape Biržuose, respublikiniame projekte ,,Savaitė be patyčių“. Organizuota pavasarinė ir rudeninė 

akcija ,,Mes rūšiuojame“.  

Pagal individualią ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės takeliu“,du kartus per 

metus buvo vertinami vaikų pasiekimai, jų padaryta pažanga  ir pasiektirezultatai. Jie buvo 

aptariami Mokytojų tarybos posėdyje, individualiai su tėvais. 

Tėvelių pageidavimu Lopšelyje-darželyje vyksta šokių būrelio „Rumba” užsiėmimai, 

krepšinio ir futbolo būreliai, vaikai mokosi anglų kalbos pradmenų, Robotikos būrelis. 

Vyksta gerosios darbo patirties sklaidą, pedagogai dalinasi savo patirtimi su rajono ir 

respublikos pedagogais. Užmegzti  partnerystės ryšiai su visos respublikos ikimokyklinio ugdymo 

lopšeliais – darželiais „Eglutė“, Biržų lopšeliu-darželiu „Vyturėlis“. Utenos darželyje-mokykloje 

„Eglutė“ pasidalinome savo gerąja darbo patirtimi apie projektinį darbo metodą. 

Gerosios darbo patirties straipsniai buvo publikuoti laikraštyje „Žaliasis pasaulis“, 

Pasvalio r. laikraštyje „Darbas“, interneto svetainėse: www.szelmeneliai.lt, www.pasvalys.lt, 

www.sveikatiada.lt, www.manokrastas.lt, www.svietimogidas.lt, www.eglutepasvalys.lt. 

 

 

 

 

 

http://www.pasvalys.lt/
http://www.sveikatiada.lt/


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.  Užtikrinti 

kokybišką 

Lopšelio-

darželio 

veiklos 

valdymą. 

 

Lopšelio-darželio 

veiklą 

reglamentuojanči

ų teisės aktų 

nuostatų 

įgyvendinimas 

Atnaujinti 

Lopšelio-darželio 

veiklos 

dokumentai ir su 

jais susiję teisės 

aktų pakeitimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Įgyvendinant LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymą, pagal naujos 

darbo apmokėjimo tvarkos 

reikalavimus buvo atnaujinti: 

 - Pareigybių sąrašas (direktoriaus 

įsakymas 2018-08-31 Nr. DV-48). 

 - Visų pareigybių aprašai (direktoriaus 

įsakymas 2018-08-31 Nr. PK-38). 

Darbuotojai supažindinti pasirašytinai 

 - Darbo sutartys (direktoriaus įsakymas 

2018-01-05 Nr. DV-1). Darbuotojai 

supažindinti pasirašytinai. 

 - Parengta nauja darbo apmokėjimo 

sistema (direktoriaus įsakymas 2018-

08-31 Nr. DV-47). Darbuotojai su darbo 

apmokėjimo sistema susipažinę. 

1.1.2. Pagal įsigaliojusį Darbo kodeksą 

parengti dokumentai: 

 -  Lopšelio-darželio Nuostatai 

(patvirtinti Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos sprendimas 2018-

08-28 Nr. TI-156). Darbuotojai su 

Nuostatais susipažinę. 

- Darbuotojų asmens duomenų ir 

mokinių duomenų tvarkymo apsaugos 

taisyklės.  

 - Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo 

ir vaizdo duomenų tvarkos aprašas 

(direktoriaus įsakymas 2018-05-24 Nr. 

DV-32). Atsakingi darbuotojai 

supažindinti pasirašytinai. 

 -  Mokinių registro saugaus 

elektroninio informacijos tvarkymo 

taisyklės (direktoriaus įsakymas 2018-

05-25 DV-34). Atsakingi darbuotojai 

supažindinti pasirašytinai. 

-  Krizių valdymo tvarkos aprašas ir 

krizių valdymo veiksmų planas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(direktoriaus įsakymas 2018-09-21 Nr. 

70). Darbuotojai su aprašu susipažinę. 

1.1.3. Atnaujinti ir patvirtinti Lopšelio-

darželio vidaus dokumentai: 

- Tėvų prašymų formos dėl vaikų 

priėmimo, išbraukimo iš sąrašų, 

lengvatų taikymo ir kt.  

 -pertvarkytos Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo paslaugų 

sutartys (direktoriaus įsakymas 2018–

08-31 Nr. DV-49).  

1.1.4. Atnaujintos ir sudarytos naujai 

Viešųjų pirkimų sutartys. Organizuotas 

Mažos vertės viešųjų pirkimų 

konkursas (2018 m. birželio mėn.). 

Sudarytos maisto mažos vertės pirkimų 

sutartys su 4 įmonėmis. 

 - Nuo 2018-10-01 vykdomos 

programos finansuojamos ES ir LR 

valstybės lėšomis „Pienas vaikams“ ir 

Vaisių ir daržovių programa. 

1.1.5. Atnaujintas maitinimas pagal LR 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą 

„Dėl maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašo 

pakeitimo“ 2018 balandžio 10 d. Nr. V-

394 : 

 - Nuo 2018-10-01 užtikrinta sveikatai 

palankesnė vaikų mityba, maisto sauga.  

 - Parengti  tausojančio maitinimo 

valgiaraščiai, suderinti su MVT ir 

paskelbti viešai: 

 – Bendras tausojantis valgiaraštis 

visiems vaikams, darbuotojams 

(Pažyma 2018 -12-10 Nr. VVP-8505). 

- Individualus tausojantis maitinimo 

valgiaraštis alergiškiems vaikams 

(Pažyma 2018 -12-04 Nr. VVP-8439). 

 - Parengtos ir suderintos maisto 

gaminimo technologinės kortelės 

(direktoriaus įsakymas 2018-12-21). 

 - Parengtas vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos aprašas 

(direktoriaus įsakymas 2018-12-21) 

Paskelbtas viešai. 

 - Vaikų maitinimo ypatumai aptarti su 

tėvų bendruomene (Visuotinio tėvų 

susirinkimo 2018-10-04, protokolas 

Nr.1). 



Parengta metinės 

veiklos ataskaita 

 

1.1.6. Parengta Strateginio plano 2017-

2019 m. analizė už 2018 m. Strateginio 

plano, metinė ataskaita svarstyta: 

 - Darželio tarybos posėdyje 2018-01-

26, protokolas Nr. 1. 

 - Mokytojų tarybos posėdyje 2018-12-

13, protokolas Nr.5. 

 1.1.7. Direktoriaus metinė veiklos 

ataskaitos svarstomos savivaldos 

institucijų darbe (Darželio tarybos 

posėdis 2018-05-31 protokolas Nr. 2) 

2.1. Užtikrinti 

vaikų saugumą 

Lopšelyje-

darželyje 

 

 

 

Nuosekli ir 

sisteminė veikla 

integruota į 

ugdymo turinį ir 

kasdieninę vaikų 

veiklą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saugios emocinės 

aplinkos kūrimas 

ir bendruomenės 

teigiamo požiūrio 

dėl patyčių ir 

smurto mažinimo 

formavimas 

60 proc. 

bendruomenės 

narių dalyvaus 

patyčių ir smurto 

mažinimo 

renginiuose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi vaikai 

dalyvaus ne 

mažiau kaip 

vienoje 

prevencinio 

ugdymo 

programoje 

2.1.1. Parengtas ir patvirtintas Lopšelio-

darželio patyčių prevencijos, 

intervencijos ir stebėsenos tvarkos 

aprašas Paskirtas atsakingas asmuo už 

jo įgyvendinimą ir vykdymą. 

Darbuotojai supažindinti pasirašytinai. 

2.1.2. 2018 metais nebuvo užfiksuota nė 

vieno nelaimingo atsitikimo, patyčių ar 

smurto atvejo prieš vaikus 

2.1.3. 100 proc. pedagogų lankėsi 

kursuose ir seminaruose: 

- Savižudybių prevencijos žingsniai 

Pasvalio rajone. 

 - Smurto ir patyčių prevencija 

ikimokykliniame amžiuje. 

 - Psichologinės pagalbos teikimo 

galimybės ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo specialistams. 

 - Krizių valdymas ugdymo įstaigose. 

2.1.4. 100 proc. vaikų ir pedagogų kartu 

su tėvais dalyvauja ugdymo 

programose, jos integruotos į ugdymo 

turinį ir kasdieninę vaikų veiklą: 

 - Individuali ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vaikystės takeliu“. 

 - Priešmokyklinio ugdymo bendroji 

programa. 

 - Individuali Sveikatos saugojimo ir 

stiprinimo programa „Aukime sveiki 

kartu“. 

 - SEU Ikimokyklinio ugdymo 

programa „Kimochis“. 

2.1.5. Kad būtų sukurta saugi emocinė 

aplinka ir formuojamas bendruomenės 

teigiamas požiūris dėl patyčių ir smurto 

mažinimo, organizuojami renginiai, jie 

viešinami: 

 - Respublikinis projektas ,,Savaitė be 

patyčių“. 

- Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes 

liudija...“. 



-  Renginys Vasario 16-ajai „Šalis ta 

Lietuva vadinas“ . 

 - Renginys Kovo 11-ajai „Nežinau 

kitos Tėvynės“, 

 -  „Šimtmečio vaikai“ (skirta Pasvalio 

miesto 521-ajam gimtadieniui) ir kt. 

2.1.6. Kūrybinių darbelių parodos. 

2.1.7. Apdovanojimai. 

Sveikatos apsaugos ministerija ir 

Lietuvos respublikos Švietimo ir 

mokslo ministerija Pasvalio lopšelio-

darželio „Eglutė“ bendruomenei įteikė 

Padėkos raštą už dalyvavimą Lietuvos 

sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, už 

rūpinimąsi visos bendruomenės 

sveikata ir gerove.  

- Padėkos raštas įteiktas Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centro 

nacionalinio renginio „Sveikatą 

stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą 

2018“ bendruomenei už kūrybiškumą, 

entuziazmą, kruopštų darbą. 

- Organizacija „Gelbėkit vaikus“ už 

aktyvų 5-ojo solidarumo bėgimo 

organizavimą ir nuoširdų mokinių 

įkvėpimą daryti gerus darbus“ (2018 

m.). 

 - Tarptautinė istorinio teisingumo 

komisija už pilietinę iniciatyvą, skirta 

paminėti Tolerancijos dieną“(2018 m.). 

3.1. Sudaryti 

sąlygas 

mokytojų ir 

kitų 

bendruomenės 

narių 

kompetencijo

ms ugdyti. 

 

 

 

 

 

Įgytų gebėjimų ir 

kompetencijų 

taikymas sudarys 

sąlygas siekti 

aukštesnės 

kokybės. 

90 proc. 

pedagogų 

dalyvaus ne 

mažiau kaip 

viename 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginyje. 

 

Ne mažiau kaip 

10 proc. 

pedagogų vykdys 

sklaidą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. 100 proc. pedagogų apsilankė 

kursuose, seminaruose, susijusiuose su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų 

ugdymo pedagogika-psichologija.  

3.1.2. Pagal parengta perspektyvinę 

atestacijos programą vyko pedagogų 

atestacija. Atestuota 1 pedagogė 

auklėtojo-metodininko kvalifikacinei 

kategorijai. 

3.1.3. 2018 m. pedagogai skleidė gerąją 

darbo patirtį: 

 - Sveikatos ugdymo srityje Sveikatos 

mokymo ir ligų prevencijos centre 

(Vilnius) Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų veiklos 25-mečio renginyje 

(10 proc.). 

 - Utenos darželyje-mokykloje „Eglutė“ 

(10 proc.) dalinosi savo gerąja darbo 

patirtimi.  

 -  30 proc. Gerąją darbo patirtimi 

dalijosi laikraštyje „Žaliasis pasaulis“, 

Pasvalio r. laikraštyje „Darbas“, 



 

 

 

 

50 proc. 

aptarnaujančio 

personalo 

dalyvaus 

profesiniuose 

mokymuose. 

interneto svetainėse: 

www.szelmeneliai.lt, www.pasvalys.lt, 

www.sveikatiada.lt, 

www.manokrastas.lt, 

www.svietimogidas.lt, 

www.eglutepasvalys.lt. 

- 45 proc. auklėtojų padėjėjų dalyvavo 

Šiaulių universitete 4 dienų mokymuose 

„Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir 

psichologijos teorinių ir praktinių žinių 

pagrindai“. Įgytas žinias pritaikė 

praktikoje (2018 m.). 

- 10 proc. darbuotojų dalyvavo 

mokymuose „Sveikatai palanki vaikų 

mityba namuose ir ugdymo įstaigoje“. 

Įgytas žinias pritaikė praktikoje; 

- 10 proc. darbuotojų dalyvavo 

mokymuose „Nauji vaikų maitinimo 

organizavimo reikalavimai....“ Įgytas 

žinias pritaikė praktikoje. 

- 57 proc. Lopšelio-darželio darbuotojų 

išklausė Privalomojo higienos įgūdžių 

mokymo programą, atnaujino žinias ir 

pritaikė jas praktiškai. 

 - 35 proc. Lopšelio-darželio darbuotojų 

išklausė Privalomojo pirmosios 

pagalbos mokymo programą ir 

atnaujino žinias ir pritaikė jas 

praktiškai. 

4.1. Pertvarkyti 

lauko 

edukacines 

erdves. 

Sukurti ir 

atnaujinti lauko 

žaidimų ir 

žaliąsias 

edukacines zonas 

Naujai įrengta 

viena žaidimų 

aikštelė atitiks 

Lietuvos  

higienos normos 

HN 75:2016 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

programų 

vykdymo 

bendrieji 

sveikatos saugos 

reikalavimai“ 

nuostatas. 

Iki 50 proc. 

pertvarkyti lauko 

vaikų žaidimų 

aikštelių 

įrenginiai pagal 

pateiktas VšĮ 

Technikos 

priežiūros 

4.1.1. Lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 

2018 m. prioritetai buvo skirti lauko 

edukacinių erdvių sutvarkymui pagal 

Lietuvos higienos normos HN 131:2015 

„Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos 

Bendrieji saugos reikalavimai“. 

4.1.2.Akredituota įstaiga VšĮ 

„Technikos priežiūros tarnyba“ 2018-

11-14 atliko pagrindinę vaikų žaidimų 

aikštelių kontrolę. Pagal 

nepriklausomos kontrolės ataskaitoje 

Nr. 05-50-103  pateiktus trūkumus 2018 

m. atlikome šiuos darbus: 

 - Naujai įrengta viena žaidimų aikštelė 

vaikams, žaidimų aikštelės priemonės 

turi atitikties sertifikatus. 

 -Apie 60 proc. pertvarkyti lauko vaikų 

žaidimų aikštelių įrenginiai. 

4.1.3. Naujai įrengtos edukacinės 

erdvės: 

 - Vaikų pilietiškumui ugdyti (skulptūra 

Angelas, Himnas). 

http://www.pasvalys.lt/
http://www.sveikatiada.lt/


tarnybos 

įvertinimo 

išvadas.  

Naujai įrengtos 3 

lauko edukacinės 

erdvės. 

 

 

 

 

 

 

 

 - Naujai įrengtas Geometrinių figūrų 

takelis vaikų pažintinei veiklai. 

- Įrengtos 4 pakabinamos vaistažolių 

sienelės, pradėtas sodinti darželio 

sodas. 

 - Įrengta edukacinė erdvė (2 nameliai) 

vaikų teatrinei veiklai lauke. 

 - Pertvarkyta 10-ties lauko žaidimų 

aikštelių priemonių įranga. 

- Pakeistas 8 aikštelių smėlis smėlio 

dėžėse ir atlikti smėlio bakteriologiniai 

tyrimai. 

 - Smėlio dėžės (8 vnt.) uždengtos 

tentais. 

 - Perdažytos 10 lauko žaidimų aikštelių 

priemonės. 

- Pašalintos (50 proc.) nesaugios  arba 

pertvarkytos į saugias (metalinės 

žaidimų priemonės apkaltos medžiu, 

uždengtos tentais, pakeista namelių 

grindų danga ir kt.). 

 - Grupių 3 pavėsinės papuoštos P. 

Vileišio gimnazijos moksleivių 

kūrybiniais darbais. 

 

  2. 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 

3.2. Atlikti skubūs, neplanuoti Lopšelio-darželio 

„Eglutė“ patalpų remonto darbai. 

Įvykus vamzdyno avarijai skubiai 

likviduoti avarijos padariniai ir 

užtikrintas tinkamas Lopšelio-darželio 

funkcionavimas: 

-Suremontuotas Lopšelio-darželio II  

korpuso 2 grupių kanalizacijos 

vamzdynas.  

 - Pakeistos skalbyklos patalpų ir 2 

laiptinių aikštelių plytelės (buvo 

išdaužytos kanalizacijos vamzdyno 

remonto metu). 
 

  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 

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 geraix 

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.Stiprinti vadovavimo Lopšeliui-darželiui kompetenciją, daugiau dėmesio skirti pokyčių 

valdymo kompetencijai. 
 

 

 

Lopšelio-darželio direktorė                  Regina Šatienė 2019-01-30 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 m. 

 

8. 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 ______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

  



IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys įvykdytos) 

Užtikrinti efektyvią Lopšelio-

darželio „Eglutė“ veiklą. 

 
 
 

Parengti 

reglamentuojantys 

dokumentai atitinka 

galiojančius teisės aktų 

reikalavimus 

 - Iki rugsėjo 2 d. atnaujinti 

Lopšelio-darželio „Eglutė“ 

ikimokyklinio ugdymo programą 

„Vaikystės takeliu“. 

 - Iki rugsėjo 2 d. atnaujinti arba 

naujai parengti tvarkos aprašus ar 

kitus Lopšelio-darželio veiklą 

reglamentuojančius dokumentus. 

Dalyvauti „Lyderių laikas 3“ 

pokyčių projekto įgyvendinime. 

 

 

Lopšelio-darželio 

„Eglutė“ bendruomenė 

dalyvaus pokyčių 

projekto „Lyderių 

laikas 3“ veiklose. 

 - 10 proc. Lopšelio-darželio 

pedagogų dalyvaus projekto  

„Lyderių laikas 3“ veiklose. 

 - 10 proc. pedagogų dalyvaus 

„Lyderių laikas 3“ idėjų sklaidoje. 

Sustiprins lyderystės 

kompetencijas bei švietimo 

vadybos išmanymą. 

Inicijuoti emocinių ir socialinių 

kompetencijų ugdymą taikant 

naujus ugdymo organizavimo 

modelius. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinama ugdymo 

turinio naujovė su 

integruotu socialinio 

intelekto lavinimu. 

 

 - Iki rugsėjo 2 d. parengti 90 proc. 

metodinių priemonių socialinio-

emocinio ugdymo programos 

įgyvendinimui. 

 - 30 proc. pedagogų kels 

socialines-emocines 

kompetencijas. 

 - Iki spalio 30 d. 80 proc. baseino 

erdvės bus pertvarkyta į socialinio-

emocinio ugdymo erdvę skirta 

socialinei kompetencijai ugdyti. 

Inicijuoti Lopšelio-darželio 

„Eglutė“ ugdomosios veiklos 

įsivertinimą. 

Parengta Lopšelio-

darželio vidaus 

įsivertinimo sistema. 

 - Iki spalio 10 d. sudaryta vidaus 

įsivertinimo darbo grupė II srities 

„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 

įsivertinimui. 

 - Iki gruodžio 20 d. atliktas tėvų ir 

pedagogų anketavimas. 

 - Iki gruodžio 20 d. parengtos II 

srities „Vaiko ugdymas ir 

ugdymasis“ išvados ir lyginamoji 

analizė. Rezultatai apsvarstyti 

Mokytojų tarybos posėdyje. 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali turėti 

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Laikinas nedarbingumas 

10.2. Darbuotojų kaita. 



10.3.Nepakankamas finansavimas. 

10.4. Projektas neįvykdytas dėl parnerių kaltės. 

 

 

 

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

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

 

 

Susipažinau 

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


