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(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi 

rezultatai bei rodikliai) 

 

Įgyvendinant Vilniaus lopšelio-darželio „Spygliukas" strateginį ir 2020 m. veiklos planus bei 

siekiant užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir tobulinant 

darželio edukacines erdves ir ugdymosi aplinkas, atlikti šie organizaciniai darbai ir įvykę pokyčiai: 

Sukomplektuotas numatytas grupių skaičius - 12 ugdymo(si) grupių, iš jų 3 ankstyvojo ugdymo, 7 

ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo. Iš viso 210 ugdytinių. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendino 56 darbuotojai. Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo 

orientuoti į ugdymo proceso organizavimo kokybes gerinimą, STEAM veiklos gebėjimų ugdymą, 

švietimo pagalbos sistemos tobulinimą, įtraukiojo ugdymo plėtojimą. 

Siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo, buvo siekiama sukurti patrauklų, savitą, atvirą visuomenei 

įstaigos įvaizdį. Nuolat atnaujinama  informacija įstaigos internetinėje svetainėje.  Įstaigoje 

organizuojami renginiai, edukacinės veiklos,  darželio kieme įkurtose ekologiškose edukacinėse 

erdvėse.  Vykę renginiai padėjo stiprinti darželio kultūrą, skatinant glaudesnį darželio bendruomenės 

bendravimą ir bendradarbiavimą. Įstaigos mokytojų ir specialistų darželis buvo reprezentuojamas 

dalyvaujant rajono, miesto, respublikos projektuose, įvairiuose renginiuose, dalinantis gerąja darbo 

patirtimi.  Buvo plečiamas socialinių partnerių ratas, kuriamos bendradarbiavimo tradicijos. 

Pradėjome bendradarbiauti su Lazdynų mikrorajono biblioteka ir “Ryto” bendruomene, “Žėručio 

pradine mokykla. 

Lopšelis - darželis įgyvendina savitą, pačių sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą „Vis 

platėjančiu takeliu“ ir „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą“, integruojama emocinio 

intelekto ugdymo programa “Dramblys”, 2 priešmokyklinėse grupėse taikoma tarptautinė 

prevencinė  programa „Zipio draugai“ . Grupių mokytojos į ugdymo(si) procesą įtraukia holistinės 

filosofijos S.Kneipo sveikatinimo metodikos elementų naudojimą.   Vaikams teikiamos 

psichologo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, dietisto paslaugos, 

organizuojamos meninio ugdymo ir kūno kultūros veiklos. Ugdymo procesą pritaikome prie esamų 

epidemiologinių sąlygų ir ugdomąsias veiklas, atsižvelgiant į oro sąlygas organizuojame lauke. 

Lauko erdves pritaikėme įvairiapusiam ugdymui, įrengėme pakeltų lysvių daržus, kuriuose buvo 

auginami moliūgai, agurkai, pomidorai, gėlės. Esant poreikiui, specialistai (psichologas, socialinis 

pedagogas) konsultuoja tėvelius ir įstaigos darbuotojus, jiems rūpimais klausimais.  Pedagogams 

suteikiama galimybė tobulinti kvalifikaciją, dalyvaujant nuotoliniuose ir asmeninio klausymo 

seminaruose, paskaitose, konferencijose.  Siekiant šio tikslo įgyvendinimo, buvo siekiama nuolat 

tobulinti ugdymo(si) procesą, analizuojant ugdymo programos turinį, vykdant į vaiko ugdymo(si) 

rezultatus orientuotą veiklos planavimą. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ugdymo turinio 

planavimui ir vaikų pasiekimų vertinimui pagal LR ŠMM rekomendacijas. Buvo siekiama sukurti 

vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą, į vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimą įtraukiami 

 

 

 

 

 



tėveliai ir darželio specialistai. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių buvo kuriamos 

individualios ugdymo(si) programos, organizuojami situacijų analizių stebėjimai (psichologas ir 

socialinis pedagogas), teikiamos konsultacijos ugdytinių tėveliams. 

Šiuo metu lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tačiau neturi higienos 

paso, nors bandymas gauti higienos pasą buvo 2020m spalio mėn. Patikros metu buvo užfiksuoti 

pažeidimai, kurie sutrukdė gauti higienos pasą. Įstaigos patalpos reikalauja kapitalinio remonto: 

sienų siūlės sutrūkę, skverbiasi šaltis, sienų dažai nusilupę, patalpų grindys girgžda, įlūžusios, 

grupių virtuvėlės – avarinės būklės. Per 2021 m. buvo suremontuota 1 lopšelio grupė, dalis 

administracijos patalpų (dietisto, pavaduotojo ūkiui, logopedo kabinetai), panaudojant 1,2 % lėšas 

pakeisti visi lauko įrengimai. 2021 m. didesnį dėmesį skyrėme ankstyvojo amžiaus grupių aplinkos 

atnaujinimui. 2 lopšelio grupės papildytos naujais baldais, 2 lopšelio grupėse sumontuotos 

vertikalios žaliuzės grupės ir miegamojo patalpose. Visos įstaigoje esančios grupės papildytos 

ugdymo(knygos, stalo žaidimai, kūrybiniai žaidimai) ir kanceliarinėmis priemonėmis. 2021 m. 

planingai vykdyti materialines bazes gerinimo darbai. Įstaigos išlaikymui skirtos biudžeto lėšos 

naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene. Įsigyta kokybiška lauko danga, kuri pavasarį bus tiesiama po lauko 

įrengimais.  Buvo įsigytas 1 mobilus interaktyvus ekranas.  Baigiamas įrengti multisensorinis 

kambarys, kuriame bus organizuojamos relaksacinės veiklos.   

 Strateginio ir metinio veiklos plano nuoseklus įgyvendinimas stiprino įstaigos įvaizdį. Šių tikslų ir 

uždavinių įgyvendinimas, atsispindi ir mano, kaip vadovo, pasiektuose veiklos rezultatuose ir jų 

rodikliuose.  

 

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.  Individualios 

vaiko pažangos 

gerinimas ir  vaiko  

vertinimo aplankalo 

kūrimas, naudojantis 

elektroninio dienyno 

galimybės. 

Taikyti naujus, 

efektyvesnius į 

vaiką orientuotus 

darbo metodus. 

Mokytojoms 

organizuoti 

seminarą apie 

vaikų pažangos 

vertinimą 

Atnaujinti vaikų 

pasiekimų ir 

individualios 

veiklos pažangos 

stebėsenos sistemą 

naudojant „Eliis“ 

programėlę. 

1. Taikomi nauji, inovatyvūs 

ir efektyvūs ugdymo(si) 

metodai ir būdai (12 

mokytojų taiko metodus ir 

būdus), per visus 2021m.m. 

mokytojos klausė seminarus, 

mokymus (išklausė 20 

mokytojų ir specialistų). 

3. Sukurtas, individualus, 

pažangos vertinimo 

aplankalas, kiekvienam 

vaikui. (15 mokytojų 

patvirtino, kad tikslesni ir 

aiškesni vaikų vertinimo 

rezultatai), 2021 m. rugsėjo 

– lapkričio mėn. 

4. Tėvų apklausa dėl 

informacijos teikimo apie 

ugdymo turinio 

įgyvendinimą  ir vaikų 

Įstaigoje atliktas 

tyrimas „ 

Emocinis vaikų 

ugdymas 

įvairialypėje 

aplinkoje taikant 

S.Kneipo 

sveikatinimo 

metodiką“, tyrime 

dalyvavo 3 grupių 

vaikučiai ir 4 

mokytojos. 

 Išklausytas 

seminaras „Vaikų 

pasiekimų 

vertinimas 

ikimokyklinėje 

įstaigoje 

‚(dalyvavo 70 % 

mokytojų). 

 Išklausytas 

seminaras 

„Pasiekimų 



pasiekimų rezultatų teikimą 

( apklausoje dalyvavo apie 

100 respondentų) – 

rugsėjo/gegužės mėn. 

5. Elektroninio dienyno 

programėlės įdiegimas iki 

2021 m. rugsėjo mėn.(70% 

mokytojų laisvai moka 

naudotis programa);  

6. Atliktas įstaigos vidaus 

veiklos įsivertinimas. 

vertinimo 

modulių 

pristatymas“, 

seminarą 

organizavo Ellis 

programėlės 

koordinatoriai 

(dalyvavo 95% 

mokytojų). 

 Organizavome  

Respublikinį 

projektą 

„Vandens 

muzika“ ir 

„Basomis per 

sniegą“, S.Kneipo 

sveikatinimo 

metodikos 

sklaidai. 

Sukurtas video 

filmukas.  

Pravestas 

seminaras 

„Įvairiapusiai 

vaikų pasiekimai 

ir jų stebėjimas, 

fiksavimas. 

Sveiko vaiko 

dienoraštis. 

Grupių 

mokytojos, 

specialistai kaupė 

vaikų pažangos 

vertinimo 

rezultatus 

individualiuose 

aplankuose, 

naudojant įvairias 

anketas, 

klausimynus, 

stebėjimų lapus.  

 Zoom 

platformoje vyko 

žodinė apklausa – 

diskusija su 

ugdytinių 

tėveliais apie 

ugdymo turinio 

gerinimo procesą 

Kiekvienos 

grupės mokytojos 

organizavo 



rezultatų apie 

vaikų pasiekimus 

ir pažangą 

aptarimą su 

tėveliais. 

(dalyvavo 95 

proc. tėvelių). 

Aptarimai buvo 

organizuojami 

lauko poilsio 

erdvėse. 

 Įdiegta 

elektroninio 

dienyno 

programėlė 

„Ellis“, kuria 

naudojasi 

mokytojai ir 

specialistai, 

dietistė, sveikatos 

priežiūros 

specialistė, 

administracija  

(100 % 

darbuotojų) Nuo 

2021 m. lapkričio 

mėn. programėle 

naudojasi 1 

priešmokyklinės 

grupės tėveliai, o 

nuo2022 m. 

vasario  mėnesio 

programėle 

naudosis  11 

grupių ugdytinių 

tėveliai. 
 Įstaigos vidaus 
veiklos vertinime 

dalyvavo 65% 

tėvelių ir 95% 

darbuotojų.      

Parengtos 

rekomendacijos 

ugdymo turinio 

kokybės gerinimui 

vaikų pasiekimų ir 
pažangos 

vertinimui. 
 Parengtas 

„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

individualios 



pažangos ir 

pasiekimų 

vertinimo tvarkos 

aprašas“, 2021 m. 

gruodžio 27 d. V – 

314 (dalyvavo 70 

respondentų). 

 

1.2.  Skatinti 

bendruomenės narius 

aktyviai įvairiapusei 

sveikatinimo 

sustiprinimo veiklų 

sklaidai (emocinė, 

psichologinė, 

socialinė). 

Bendruomenės 

nariai aktyviai 

dalyvaus įvairiose 

organizuojamose 

veiklose.  

Formuoti sveikos 

gyvensenos 

įgūdžius ir 

įpročius, taikant 

S.Kneipo holistinį 

požiūrį. 

Sudaryti sąlygas 

judėti įvairių 

poreikių ir gabumų 

vaikams 

Organizuosime 

projektus su 

socialiniais 

partneriais 

Vykdyti apklausą, 

įstaigos 

mikroklimato 

įvertinimui 

Įstaigos teritorijoje bus 

įrengtas   saugus sporto 

aikštynas su danga (birželio 

mėn.) (atlikta 50% numatytų 

įrengimo darbų)  

2. 2 pedagogai tobulina 

kvalifikaciją dalyvaudami 

respublikinio projekto 

„Olimpinė karta“ 

 organizuojamuose 

mokymuose -  balandžio 

mėn. 

100% vaikai turės galimybę 

aktyviai judėti, pažinti ir 

išbandyti S. Kneipo 

filosofijos taikomas veiklas. 

Tai padės formuoti sveikos 

gyvensenos įpročius. (90% 

bendruomenės narių noriai 

dalyvaus veiklose) per 2021 

m.m 

3. 15 mokytojų dalyvaus  

respublikiniuose 

sveikatingumo projektuose  

6. 5–6m. amžiaus vaikų 

grupėse įgyvendinama 

socialinio emocinio ugdymo 

programa “Dramblys” 

(programoje dalyvauja 40 

ugdytinių ir socialinis 

pedagogas) -  rugsėjo – 

gegužės mėn. 

 

  

Dėl teritorijoje 

esamo šaknyto 

žemės paviršiaus, 

specialistai  

nerekomenduoja 

įrengti aikštyno. 

Judėjimo erdvė 

įrengta 

demontavus lauko 

baseiną. 

Įkurtos naujos 

lauko edukacinė 

erdvės 

(bibliotekėlė, 

pakeltos lysvės, 

poilsio zona su 

baldais iš 

palečių), 

atnaujinti visi 

lauke esantys 

įrengimai 

(sūpynės, 

karstynės, 

žaidimų 

įrengimai). 

 Pedagogai 

dalyvavo 

Lietuvos masinio 

futbolo 

asociacijos 

edukaciniame 

projekte „ 

Futboliukas“, 

projekte „ 

Olimpinis 

mėnuo“, 

Respublikiniame 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigų 

projekte „Mažųjų 

žaidynės“,  

programoje 

“Sugrąžinkime 



vaikus į 

stadionus” ( 5% 

pedagogų, 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikai), 

Lietuvos dviračių 

sporto federacija 

projekte 

„Susidrauk su 

dviračiu“, 

Lietuvos teniso 

sąjungos ir 

tarptautinės teniso 

federacijos 

projekte „teniso 

integracija 

mokyklose ir 

darželiuose“ 

 (dalyvavo 80% 

ugdytinių). 

Vaikai turi 

galimybę aktyviai 

judėti, pažinti ir 

išbandyti 

S.Kneipo 

sveikatinimo 

elementų naudą, 

lauko erdvėse 

įrengta 

“baseinėlių” 

erdvė. Mokytojos 

organizuoja 

grūdinimosi 

veiklas 

”Pasivaikščiojima

i basomis”, vaikai 

skatinami gerti 

vandenį skanintą 

pasirinktais 

vaisiais ar 

žolelėmis, 

valgiaraščiai  

pritaikyti pagal 

sezoniškumą, 

tėveliai 

informuojami 

apie vykdomas 

veiklas darželyje 

ir skatinami veikti 

kartu su vaikais, 

ugdant naujas 



tradicijas 

namuose.  

 Dalis mokytojų 

įsitraukė į 

Lietuvos Kneipo 

draugijos veiklą ir 

tapo nariais.  

3 mokytojos 

organizavo 

sveikatinimo 

projektus 

„Vanduo kaip 

sveikatingumo ir 

eksperimentų 

šaltinis“, 

„Vaistažolių 

pasaulyje“, 

„Žiemos 

virtuvė“(bendras 

projektas su 

Lazdynų 

biblioteka). 

Laukiame 

patvirtinimo dėl 

narystės  iš  
Lietuvos socialinio 

ir emocinio 

ugdymo 

asociacijos. 

 

1.3. Gerinti 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdymo(si) 

pasiekimus STEAM 

ugdymo metodais. 

Pasitelkiant 

inovatyvius 

STEAM 

ugdymo(si) 

metodus ir 

priemones, kurti 

inovatyvias 

ugdymo aplinkas, 

įgyvendinant 

pokyčius ugdymo 

proceso 

organizavime. 

Pedagogų įgyta ar 

patobulinta 

kompetencija 

įgalins taikyti 

kūrybinio mąstymo 

technologijas, 

diegti naujus 

ugdymo proceso 

organizavimo 

modelius. 

1.Tęsiant STEAM veiklas 4 

priešmokyklinio ugdymo  

mokytojai, patobulino 

ugdymo turinį, pagerino 

ugdymo pasiekimus , 2 

grupėse išplėtojo 

interaktyvias ugdymo 

erdves: interaktyvūs ekranai, 

Bitutės robotukai)  - per 

2021 m.m. 

2.Mokytojai dalyvavo 

STEAM mokymuose, 

seminaruose, skleidė gerąją 

patirtį, dalyvaujant 

konferencijose ( 10 

mokytojų  dalyvavo 

renginiuose 2 mokytojos 

dalinosi gerąja 

patirtimi,pristatant 

pranešimus) –gruodžio – 

gegužės mėn. 

     Mokytojos 

dalyvavo forume 

„STEAM 

atradimai ir 

įžvalgos 

ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ 

1 mokytoja 

dalyvavo 2021 - 

05 - 21  d., 3val. 

vebinare 

"Praktiniai 

STEAM 

patarimai 

ikimokykliniam ir 

priešmokykliniam 

ugdymui" 

     Dauguma 

mokytojų 

dalyvavo, 

darželyje 

organizuotame 



3. Vaikų pasiekimams 

įvertinti  tobulinama 

darželio  priešmokyklinukų 

gebėjimų vertinimo sistema, 

remiantis priešmokyklinio 

ugdymo  programa,  

naudojamos  pasiekimų 

vertinimo formos,  ( 6  

mokytojų darbo grupė 

dalyvaus sistemos kūrime) 

seminare 

“Kompiuterinių 

programėlių 

panaudojimas, 

kuriant 

ugdymo(si) 

turinį” 

 1 mokytoja 

pristatė pranešimą    

Nuotoliniame 

forume 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogams ir 

specialistams. 

5 mokytojos 

dalyvavo 

Respublikiniuose 

STEAM 

projektuose ir 

parodose :"Gėlytę 

auginu - darželį 

puošiu", "Savo 

darželyje, auginu 

daigelį nuo 

sėklelės iki 

lapelio", 

"Pavasaris eina 

gėlių takais 

2021", "Pavasaris 

žiedais pražydo", 

"Kosmoso 

platybėse" ir kt.  

Dauguma 

mokytojų 

dalyvavo 

seminare 

„Programa 

„eTwinning&quot

: - galimybė 

ugdyti(s) kitaip“ 

 

1.4. Pedagogų 

profesinės kultūros ir 

kompetencijų 

tobulinimas  

Atsinaujinti kartu 

su šalyje 

vykstančiais 

edukaciniais 

procesais ir 

lanksčiai juos 

atliepti, skatinti 

pedagogus aktyviai 

partnerystei ir 

Pozityvus pedagogų 

bendravimas ir 

bendradarbiavimas su tėvais 

įvairiomis formomis 

 (70% vaikų tėvų įsitrauks į 

veiklas) – per 2021 m.m  

2.Grupių vaikų-tėvų-

pedagogų neformalios 

išvykos/vakaronės (50% 

Drugelių“ grupės 

vaikučiai su 

tėveliais buvo 

išvykę į 

edukacinę išvyką 

„Alpakų ūkis“. 

Organizuota 

bendruomenės 

paroda 



kūrybiškoms 

inovacijoms. 

šeimų dalyvaus 

išvykose/vakaronėse) – 

gegužės – rugpjūčio mėn. 

3. Mokymai  pedagogams  

bendradarbiavimo tema -  

balandžio mėn.  

( dalyvaus 70% pedagogų) 

4. Vykdomas atvirų veiklų 

stebėjimas ir ugdomasis 

konsultavimas ( stebėta 70% 

veiklų) - per 2021 m.m  

5. Suorganizuotos mokytojų 

veiklos refleksijos – 

pasidalinimas gerąja 

patirtimi, -  

gegužės/gruodžio 

mėn..(80%) 

 

„Apgyvendinkim

e Nykštuką 

darželio kieme“ 

 Rugpjūčio mėn. 

vyko  seminaras – 

paskaita tėveliams 

„ Kaip pasiruošti 

vaikų adaptacijai 

darželyje“, lek. 

M. Guptor, 

šeimos 

psichologė, 

Geštalto praktikė, 

sertifikuota 

mindfulness 

instruktorė. 

 Gegužės mėnesį 

vyko mokytojų ir 

specialistų  

nuotolinė 

diskusija „Kaip 

pavyko 

įgyvendinti savo 

lūkesčius Covid – 

19 

laikotarpiu“(refle

ksija dalinosi 90 

%. Mokytojų. 

 Įstaigoje buvo 

organizuotas 

seminaras 

pedagogams „ 

Bendravimas su 

ugdytinių tėvais : 

kaip sutarti ir 

„nesudegti“ 

(dalyvavo 90% 

pedagogų). 

 Vykdomas 

nuolatinis, 

kasdienis 

mokytojų 

organizuojamų 

veiklų stebėjimas. 

 Vykdomas 

nuolatinis 

mokytojų 

organizuojamos 

ugdomosios 

veiklos 

stebėjimas, 

aplinkos 



pritaikymo vaikų 

poreikiams, 

įvertinamos 

galimybės ugdyti 

specialiųjų 

poreikių vaikus.  

Vykdomas 

jaunųjų mokytojų 

mentorystės 

projektas 

(dalyvauja 5 %. 

mokytojų, 

turinčių 

metodininko 

kvalifikaciją ir  5 

%. studijuojančių 

mokytojų). 

2 mokytojos įgijo 

ikimokylinio 

ugdymo mokytojo 

kvalifikaciją.  

Įstaigos viduje 

mokytojams 

organizuojami 

praktikumai 

įtraukiojo 

ugdymo tema 

(dalyvauja 100 % 

mokytojų). 

 

1.5.    

 

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.  

 

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. Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų žaliųjų edukacinių erdvių konkurse 

Laimėta III vieta ir organizuojamas 

vaikų ugdymo procesas žaliosiose 

erdvėse. 

3.2. Baigiamas įrengti sensorinis kambarys Efektyvus įstaigos patalpų naudojimas 

ir teigiamos emocinės aplinkos kūrimas 

įvairų poreikių vaikams. 

3.3. Demontuotas baseinas darželio kieme  ir įrengta 

edukacinė judėjimo erdvė 

Didesnės galimybės laisvai judėti ir 

įgyti sveikatingumo gerinimo gebėjimų. 



3.4. Priimtas mokytojo padėjėjas specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams. 

Produktyvesnis švietimo pagalbos 

teikimas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. 
 

3.5. Įstaigoje ugdomi 2 vaikai iš socialinės rizikos 

šeimos. 

Įstaigoje plėtojama socialinė įtrauktis. 

3.6. Dalyvavau kvalifikacijos tobulinimo 

programoje “Mokyklos bendruomenės stiprinimas – 

iššūkiai ir galimybės 

Patobulinau darbo su mokyklos 

bendruomene kompetencijas, 

inovatyvių metodų naudojimas 

komunikacijai gerinti.  

3.7. Skaičiau pranešimą respublikinėje socialinių 

pedagogų konferencijoje “ Socialiniai pedagogai 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose: nuo realybės iki 

siekiamybės” 

Pasiruošimas įtraukiojo ugdymo 

sistemai. 

3.8. Skaičiau pranešimą konferencijoje “Teatras 

gamtoje”. 

Gerosios patirties sklaida. 

 3.9. Dalyvavau nuotoliniame seminare “ Darbo 

santykiai ikimokyklinėje įstaigoje” 

Įgijau žinių apie teisės aktus ir 

dokumentus, reglamentuojančius darbo 

santykius ikimokyklinėje įstaigoje, 

efektyvesnis vidaus politikos sistemos 

kūrimas. 

3.10. Parengta 2022 – 2027 m. sveikatos stiprinimo 

programa “ Spygliukai sveikuoliukai” . 

 

Siekiame Sveikatą stiprinančios 

mokyklos pripažinimo. 

 

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. Tobulinti 

komunikaciją, telkti 

bendruomenę 

Komunikacija su 

tėvais bei 

darbuotojais vyksta 

greitai, aiškiai ir 

sklandžiai 

Bendradarbiaujant su 

įstaigos bei darbo tarybomis 

(profesinių sąjungų 

atstovais) iki gruodžio 1 d. 

parengti bendruomenės 

informavimo tvarką bei 

pradėti ją įgyvendinti 

Bendradarbiaujan

t su įstaigos 

tarybos atstovais  

parengtas  “Tėvų 

(globėjų) 

informavimo ir 

Švietimo tvarkos 

aprašas”  ir 

įgyvendinamas 

įstaigoje.  

 

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□ 

 

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 V 

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. Dalykinę kompetenciją . Norėčiau tobulinti darbinės veiklos srities specialiąsias žinias ir 

sugebėjimus. 

7.2. Konceptualiąją kompetenciją. Norėčiau tobulinti sisteminio mąstymo, situacijų 

modeliavimo, vykstančių procesų suvokimo gebėjimus.  

7.3. Socialinę kompetenciją. Norėčiau tobulinti mokėjimu bendrauti ir dirbti su žmonėmis 

gebėjimus, gilinti gebėjimo adaptuotis įvairialypėje socialinėje aplinkoje įgūdžius. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 



9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

_________________                        ___________              ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________________ 

 

 

Susipažinau. 

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

 

 


