
Valstybinių ir savivaldybių švietimo 

įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) 

vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos 

vertinimo nuostatų 

1 priedas 

 

PLUNGĖS LOPŠELIO- DARŽELIO „SAULUTĖ“ 

DIREKTORĖS BIRUTĖS RAZUTIENĖS 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021-01-18 Nr. 1 

Plungė 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ 2020 m. strateginis planas buvo parengtas atsižvelgiant į Plungės 

rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane (PRSPP) numatytą ilgalaikį prioritetą: Žmogiškieji 

ištekliai. 
2020 m. programos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir modernios aplinkos užtikrinimo programa. 

Šia programa įgyvendinamas Savivaldybės strateginis tikslas: ugdyti išsilavinusią ir kultūrą 

puoselėjančią bendruomenę socialiai saugioje aplinkoje. 
Programos tikslas: rūpintis bendruoju vaikų gebėjimų ir vertybių nuostatų ugdymu, didinant 

ankstyvojo ugdymo prieinamumą.  

Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys:  

 organizuoti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įstaigose, teikiančiose ankstyvąjį ugdymą. 

Uždavinio įgyvendinimo priemonė: 

 lopšelio-darželio „Saulutė“ veikla.  

Įgyvendinant ugdymo kokybės ir modernios aplinkos programą, mokyklos metinio veiklos plano 

kryptys numatytos 2019-2020 m. m ir 2020-2021 m. m. lopšelio-darželio metiniuose veiklos 

planuose. 

2019-2020 m. m prioritetinė kryptis - „JUDU.ŽAIDŽIU. KURIU“ 

2020-2021 m. m prioritetinė kryptis - „TOBULĖJIMAS PER SVEIKĄ GYVENSENĄ IR 

PATYRIMINĮ UGDYMĄ“. 

Siekiant ugdymo kokybės, priešmokykliniame ir ikimokykliniame ugdyme naudojami priemonių 

komplektai OPA-PA ir PI KA. 

Prioritetinės veiklos kryptys buvo įgyvendinamos per ugdymui išsikeltus uždavinius, vykdant 

ilgalaikius ir trumpalaikius projektus, tyrinėjant, atrandant mokykloje ir už jos ribų, aptariant, 

analizuojant veiklų efektyvumą mokytojų tarybos, Mokyklos tarybos posėdžiuose Veiklos 

fiksuojamos grupių ugdymo planuose, nuotraukose, filmuotoje medžiagoje, lopšelio-darželio 

metraštyje, tinklalapyje www.saulutedarzelis.lt, kaupiamos padėkos. 

Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose, akcijose 

 Parengta Plungės lopšelio-darželio „Saulutė“ sveikatos stiprinimo programa 2021-2025 m. 

„Sauliečiai keliauja į sveikatos šalį“. Gautas sveikatą stiprinančių mokyklų pažymėjimas (2020-12-

15). 

 Tarptautinis Erasmus+ eTwinning projektas (bendruomenė Europos mokykloms).  

 Respublikinis ilgalaikis projektas „Motyvuotas ugdytojas - aktyvus ugdytinis“ (organizatorius - 

respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija RIUKKPA). 

 Respublikinis ilgalaikis ikimokyklinių įstaigų prevencinis projektas „Žaidimai moko“. 

(organizatorius - Kelmės lopšelis-darželis „Kūlverstukas). 

http://www.saulutedarzelis.lt/


 Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursas ,,Dainų dainelė“ (2020-01-09).  

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų akcija „Penktadienis kitaip“, skirta 

pasidalinti gerąja darbo patirtimi ir inovatyviomis idėjomis (2020-02-13). 

Veiklos netradicinėse aplinkose:  
UAB „Žemaitijos suvenyras“ sporto salė, Oginskių rūmų parkas, Babrungo upės pakrantės, vaikų 

biblioteka, autoservisas ir kt. 

Demokratinių, patriotinių nuostatų lietuvių kultūrai, tradicijoms, papročiams, gamtai 

formavimas.  

 Respublikinis aplinkos apsaugos projektas „Mes rūšiuojam“. 

 Tarptautinė akcija „Diena be automobilio“ (2020-09-22). 

 Respublikinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ (2020-01-13).  

 Mokyklos savaitinis projektas „Myliu savo kraštą“ Lietuvos 30-mečiui (2020-02-10/2020-02-14). 

 Respublikinis vaikų patriotinių eilėraščių deklamavimo konkursas „Aš Lietuvą nešuosi širdyje“ 

(2020-03-09 Radviliškio lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“, dalyvavo 2 lopšelio - darželio ugdytiniai). 

 Plungės lopšelių-darželių meninių darbų konkursas „Lietuva – tai aš“ (2020-03, organizatorius - 

Plungės lopšelis – darželis „Rūtelė“). 

 Rajoninis renginys „Pyragas Lietuvos gimtadieniui“ (2020-02-16, organizatorius - Plungės 

kultūros centras)  

 Lopšelio-darželio renginys „Saulutė“ sveikina Lietuvą“ (2020-03-10). 

 Respublikinis Gyvoji planeta asociacijos organizuotas projektas 20-10-21/20-12-01 „Gyvoji 

žemė. Gyvūnai-mūsų mokytojai“.  

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Lietuva 

vaiko delne“ (2020-03, organizatorius Vilniaus „Spindulio“ progimnazija). 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursas 

„Nusipiešk sau kojinytes 2020“ (2020-06-01, organizatorius - UAB Skinija). 

 Tarptautinė virtualių kūrybinių darbų nuotraukų paroda „Ką rudens gėrybės slepia“ (2020-10, 

organizatorius  - Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“). 

 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualių nuotraukų koliažo paroda 

„Pavasaris eina gėlių takais 2020“ (2020-03, organizatorius - Kauno Šančių lopšelis-  darželis). 

 Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų konkursas „Mano 

megztinis gražiausias, mano megztinis šilčiausias“ (2020-02, organizatorius - Kauno Šančių lopšelis-

darželis).  

 Respublikinis virtualus ikimokyklinio amžiaus vaikų piešinių ir kūrybinių darbų nuotraukų 

konkursas „Labas, bite, tu darbštuole“ (2020-02, organizatorius Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“). 

 Judrioji veikla. Sveikatinimas 

 Respublikinis projektas „Sveikatiada“, vykdytos kasmėnesinės veiklos. Organizatorius - VšĮ 

„Tikra mityba“. 

 Respublikinis ilgalaikės masinio futbolo programos „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas 

„Futboliukas“ (organizatorius - Lietuvos masinio futbolo asociacija). 

 Plungės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų „Darželinukų sporto šventė 

2020“ (2020-02-13, organizatorius - Plungės sporto ir rekreacijos centras). 

 Respublikinis ikimokyklinių įstaigų projektas „Lietuvos mažųjų žaidynių 2020“ I etapas įstaigoje. 

(2020-02-17,18 dienomis, organizatoriai - Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija.)  

 Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Gera ir smagu sportuoti 

su draugu“ (nuotolinis 2020-12-11, organizatorius - Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“)  

 Respublikinė organizacijos „Gelbėkit vaikus“ akcija ,,Solidarumo bėgimas 2020“ (2020-10-01). 

 Plungės visuomenės sveikatos biuro projekto „Sveikos gyvensenos skatinimo Plungės rajono 

savivaldybėje“ veiklos. 

Smurto, patyčių prevencijos programos  



 Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“. 

 Tarptautinė socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimo programa „Kimochi“.   

 LRT bei laidos ,,Tūkstantmečio vaikai“ kūrėjų tarptautinė vaikų draugystės iniciatyva -tarptautinis 

draugystės šokis „Matau tave” (2020-11-12). 

 Respublikinė pilietinė iniciatyva „2020 metų tolerancijos dėlionė“ (2020-11-16). 

Kitos reikšmingos veiklos ir darbai 

 Įdiegta internetinė programa lopšelyje-darželyje „Mūsų Darželis“. Pradėjo sėkmingai 

funkcionuoti be papildomų mokymų, tik savitarpio pagalbos dėka. (2020-03). 

 Įsilieta į respublikos Besimokančių darželių tinklą. Pradėtos vykdyti STEAM veiklos.  

 Įrengta lopšelio-darželio apsaugos sistema. 

 Atnaujinta lopšelio-darželio vidaus erdvė. (Pertvarkyta vieno koridoriaus sienų danga, įkurta 

fizinio ugdymo priemonių išdėstymo erdvė, pagamintos dvi edukacinės tekstilės drobės, įrengta 

nauja teatrinių priemonių patalpa). 

 Toliau vykdoma lauko teritorijos pertvarka: pastatyti trys nauji judėjimo kompleksai, išpilta 

smėlio danga po saugos reikalavimų neatitinkančiais įrenginiais, atnaujinti senesni nesaugūs 

įrenginiai). 

 Vykdytas lopšelio-darželio veiklos koordinavimas nuotoliniu būdu ekstremalios situacijos 

metu. (Parengtos tvarkos, ZOOM susirinkimai, informacija per sistemą „Mūsų darželis“). 

 Organizuoti du kvalifikacijos kėlimo seminarai lopšelyje-darželyje, atsižvelgiant į metinius 

Mokyklos veiklos tikslus: ,,STEAM panaudojimo galimybės ikimokykliniame amžiuje“, 

„Motyvuotas ugdytojas – aktyvus ugdytinis“ (2020-10-8,9). 

 Įgyta interaktyvi priemonė ugdymui (interaktyvios bitės). Grupės papildytos įvairiarūšiais 

konstruktoriais, kitais lavinančiais žaidimais, knygomis.  

 Sumontuotos naujos vaikų lovos penkiose grupėse. 

 Toliau įgyvendinamas tęstinis ilgalaikis Mokyklos projektas „Žaidžiame ir mokomės“ (iki 

ekstremalios situacijos paskelbimo). 

 Vykdytas tėvų savanorystės mėnuo, kas paįvairino ugdomąjį procesą ne tik Mokyklos, bet ir 

kitose erdvėse už jos ribų.  

 Pedagogai ir vadovai kėlė kvalifikaciją nuotoliniu ir nenuotoliniu būdu: asmeninio tobulėjimo ir 

mokėjimo mokytis kompetencija, (124 seminarai), kultūrinė kompetencija (1 seminaras), naujų 

technologijų ir informacijos valdymo kompetencija (34 seminarai), profesinės komunikacijos 

kompetencija (16 seminarų). 

 Mokykloje sudarytos sąlygos papildomam vaikų ugdymui (choreografija, anglų kalba, Robotika, 

futbolas) Veiklos vyko iki ekstremalios situacijos paskelbimo.  

 

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. Įsijungti į 

sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų tinklą  

 

Parengti 5 m.  

sveikatos 

stiprinimo 

programą ir 

kitus būtinus 

dokumentus, 

reikalingus 

Pateikiamas „Sveikos 

Mokyklos“ 

pažymėjimas 

Parengta Plungės lopšeliodarželio 

„Saulutė“ sveikatos stiprinimo 

programa 2021-2025 m. „Sauliečiai 

keliauja į sveikatos šalį“. Gautas 

sveikatą stiprinančių mokyklų 

pažymėjimas. (2020-12-15). 



įsijungimui į 

sveikatą 

stiprinančių 

mokyklų tinklą. 

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt  

1.2. 

Reglamentuoti 

Mokyklos 

pedagoginių 

darbuotojų 

kvalifikacijos 

plėtojimą ir 

profesinių 

kompetencijų 

tobulinimą, 

vadovaujantis 

naujausiais 

teisės aktais. 

Bus 

analizuojama 

pedagogų 

profesinių 

kompetencijų 

augimas ir 

sąsajos su 

švietimo įstaigos 

tikslais, 

rezultatais.  

 

1.  Kvalifikacijos 

tobulinimo planas.  

2. Pedagogių 

įsivertinimo 

dokumentai - 

savianalizė.  

3. Tyrimas: profesinių 

kompetencijų augimas 

ir kvalifikacijos 

tobulinimo sąsajos su 

vaikų pasiekimais ir 

pažanga, įstaigos 

rezultatais.  

4. Pedagogų 

kvalifikacijos kėlimo 

seminarų, kursų 

pažymėjimų skaičius.  

5. Tyrimo rezultatų 

analizė, aptarimų 

protokolai. 

 

Parengtas Plungės lopšelio-darželio 

„Saulutė“ 2020 m. pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo planas, 

(2020-01-06 direktorės įsakymas Nr. 

V1-05). Informacija Mokyklos 

internetinėje svetainėje 

www.saulutedarzelis.lt 

Apibendrintos pedagogių 

savianalizės anketos, surinkti 

duomenys apie kvalifikacijos kėlimą. 

Atliktas tyrimas „Pedagogų 

kvalifikacijos nauda ugdymo 

pokyčiui“, aptarta Mokytojų tarybos 

posėdyje (posėdžio protokolas 2020-

12-17 Nr. V3- 04). 

Pedagogai kėlė kvalifikaciją šiose 

srityse: 

1. asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo 

mokytis kompetencija, (124 

seminarai);  

2. kultūrinė kompetencija (1 

seminaras); 

3. naujų technologijų ir informacijos 

valdymo kompetencija (34 

seminarai);  

4.profesinės komunikacijos 

kompetencija (16 seminarų). 

1.3. Vykdyti 

Mokyklos 

vidaus erdvių 

pertvarką, 

siekiant gerinti 

įstaigos įvaizdį 

ir sudarant 

sąlygas 

efektyviam 

pedagogų 

darbui. 

1. Bus 

pertvarkytos 

Mokyklos II 

korpuso I aukšto 

interjeras: 

netekus sporto 

erdvės viduje, 

įrengtos 

sportinio 

inventoriaus 

išdėstymo zonos 

koridoriuje, 

saugiai ir 

lengvai 

prieinamos 

pedagogams.  

2. Bus įrengtas 

naujas teatrinių 

atributų 

kambarys rūsio 

patalpoje. 

Informacija mokyklos 

svetainėje, 

nuotraukos. 

Pertvarkytas Mokyklos II korpuso I 

aukšto interjeras. Atnaujinta sienų 

danga. Netekus sporto erdvės viduje 

dėl dvyliktos grupės atidarymo, 

įrengta sportinio inventoriaus 

išdėstymo zona koridoriuje, saugiai 

ir lengvai prieinama pedagogams.  

Pagamintos ir pakabintos dvi 

edukacinės tekstilės drobės (su 

lavinamosiomis užduotimis 

vaikams), skirtos teatrinių lėlių 

sudėjimui,  įrengta nauja teatrinių 

priemonių patalpa rūsyje.  

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/


1.4. Skatinti 

bendruomenės 

narių 

kūrybiškumą, 

pilietiškumą ir 

atvirumą 

Mokyklos 

bendruomenė 

bus atvira 

pokyčiams ir 

labiau integruota 

į mokyklos 

gyvenimą, 

veiklas, plėtos 

bendradarbiavim

ą su švietimo ir 

kitomis 

įstaigomis. 

Įstaigos bendruomenė 

dalyvaus bent 

viename 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

renginyje. 

 

Bent 40 proc. 

pedagogų dalyvaus 

kitų įstaigų 

rengiamuose 

renginiuose, atvirose 

veiklose ir pan.  

Bent 20 proc. 

pedagogų ves atviras 

pamokas, skirtas ne 

tik mokyklos 

bendruomenei. 

Įstaigoje bus įdiegta 

pasitikėjimu ir 

bendradarbiavimu 

grįsta sistema, skirta 

telkti bendruomenei 

 

Dalyvauta Plungės rajono ir kitų 

respublikos įstaigų tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo renginiuose: 

1. Respublikinis vaikų patriotinių 

eilėraščių deklamavimo konkursas 

„Aš Lietuvą nešuosi širdyje“ 

Radviliškio lopšelyje-darželyje 

„Žvaigždutė“ (vyko 2 ugdytiniai). 

Radviliškio rajono savivaldybės 

švietimo ir sporto paslaugų centro 

suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo 

ugdymo skyriaus pažyma 2020-04-28 

Nr. 6.4-14. 

2. Rajoninis renginys „Pyragas 

Lietuvos gimtadieniui“ 2020-02-16. 

Organizatorius - Plungės kultūros 

centras. 

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

3. Plungės rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų 

„Darželinukų sporto šventė 2020“ 

2020-02-13. Organizatorius Plungės 

sporto ir rekreacijos centras). 

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

4. Mokyklos Kalėdinė puošybos 

instaliacija „Senių besmegenių 

grupė“ 2020 m. gruodis.  

Organizatorius - Plungės kultūros 

centras. Įstaiga viena iš dešimties 

daugiausiai surinkusių „patiktukų“. 

Plungės kultūros centro direktoriaus 

2020-12-28 padėka. Informacija 

Plungės ir Rietavo krašto laikraštyje 

„Žemaitis“, Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

5. Mokyklos bendruomenė dalyvavo 

bendruose darželio renginiuose, 

akcijose, prisidėjo prie Mokyklos 

įvaizdžio gerinimo: 

5.1.Respublikinė akcija ,,Solidarumo 

bėgimas 2020“ (2020-10 , 

organizacija „Gelbėkit vaikus“). 

Surinkta 472 Eur auka Ukrainos 

vaikams paremti.  

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

5.2. Mokyklos renginys „Padėkos 

diena“ 2020-11 mėn. 

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/
https://saulutedarzelis.lt/darzelio-kaledine-puosybos-instaliacija-patiko-plungieciams/
https://saulutedarzelis.lt/darzelio-kaledine-puosybos-instaliacija-patiko-plungieciams/
http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/


5.3. TV3 televizijos ir SEB banko 

organizuotas paramos projektas 

„Išsipildymo akcija“ - „Pyragų 

diena“- 2020-11-06 Surinkta 151 Eur 

auka sergantiems vaikams. 

Informacija Mokyklos internetinėje 

svetainėje www.saulutedarzelis.lt 

5.4. Pagamintos dvi tekstilės 

edukacinės drobės interjero 

puošybai. Informacija Mokyklos 

internetinėje svetainėje 

www.saulutedarzelis.lt 

5.5. Organizuotas savanorystės 

mėnuo 2020 kovo mėn., dalyvavo 32 

tėvai.Informacija Mokyklos 

internetinėje svetainėje 

www.saulutedarzelis.lt 

 

1.5.Stiprinti 

pedagogų 

kompetencijas 

įtraukiojo 

ugdymo srityje 

Pedagogai 

praktikoje taikys 

efektyvius 

įtraukiojo 

ugdymo 

metodus, dirbant 

su specialiųjų 

poreikių vaikais 

Bent 25 proc. 

pedagogų dalyvaus 

kitų praktiniuose 

kvalifikacijos kėlimo 

mokymuose, skirtuose 

tobulinti mokymo 

įgūdžius, dirbant su 

specialiųjų poreikių 

vaikais. 

Ugdomosiose veiklose 

taikomi mokymo(si) 

metodai, atliepiančių 

specialiųjų poreikių 

turinčių vaikų 

ugdymosi poreikius. 

9 lopšelio-darželio pedagogai 

dalyvavo specialiosios pedagogikos 

ir specialiosios psichologijos 

kursuose. (60 val. trukmės) . 

8 pedagogai dalyvavo ar išklausė 

mokymus: 

„Kaip padėti vaikams tinkamai 

pasitikėti savimi“, „Mobingo 

scenarijai ir patyčios“, „Kaip vaiką, 

turintį ASS, tinkamai įtraukti į 

socialinę aplinką su bendraamžiais ir 

ugdyti jo socialinius įgūdžius“, „Kas 

yra autizmo spektro sutrikimas“, 

„Kaip vaikas, turintis ASS, reaguoja 

į klasės aplinką“ ir kt.   

Šiais metais neturėjome ugdytinių su 

dideliais spec. poreikiais. Ugdytiniai 

su vidutiniais ar nedideliais 

poreikiais ugdomi taikant 

diferencijavimo metodą,, lengvinant 

užduotis ir jų atlikimo laiką.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Skatinti bendruomenės narių 

kūrybiškumą, pilietiškumą ir atvirumą 

(Bent 20 proc. pedagogų ves atviras 

pamokas, skirtas ne tik mokyklos 

bendruomenei;) 

Užduotis įvykdyta iš dalies dėl ekstremalios 

situacijos šalyje, susijusios su Covid-19  

 

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/
http://www.saulutedarzelis.lt/


3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų 

Darželis“ (2020-03). 

 

 

 

 

Itin efektyvi, veiksni, informatyvi 

komunikacijos priemonė tarp bendruomenės 

narių.  

Pradėjo sėkmingai funkcionuoti be 

papildomų mokymų tik savitarpio pagalbos 

dėka. 

3.2. Įsilieta į respublikos Besimokančių darželių 

tinklą. Pradėtos vykdyti STEAM veiklos. 

 

Programą sudaro 51 ak. kvalifikacijos 

kėlimo valanda, kurią akredituoja VšĮ 

,,Edukateka”. Tai prisideda prie Mokyklos 

pedagogų inovatyvaus ir kūrybiško 

ugdymo(si) proceso organizavimo ir 

įgyvendinimo, pedagogų asmeninių ir 

profesinių kompetencijų stiprinimo ir 

tobulinimo, gerosios patirties dalinimosi 

tarp Lietuvos darželių. 

3.3. Įrengta Mokyklos apsaugos sistema. 

 

Atsisakyta sargų etatų. 

3.4.  
3.5.  

 

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□ 
 

 

 



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 X 
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.Vadovo veikla formuojant ir keičiant mokyklos kultūrą. 

7.2.Darbuotojų funkcijų reglamentavimas 

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. Pradėti įgyvendinti darnaus 

vystymosi formavimo programą 

„Darni mokykla“  

Parengti „Darnios 

mokyklos“ planą ir kitus 

būtinus dokumentus, 

reikalingus „Darnios 

mokyklos“ statuso 

gavimui. 

„Darnios mokyklos“ statuso 

dokumentas 

8.2. Tęsti Mokyklos vidaus ir 

išorės erdvių pertvarką, 

sukuriant ugdymą 

stimuliuojančią erdvę. 

1. Bus įrengta erdvė 

vaikų fiziniam aktyvumui 

jungiamajame 

koridoriuje. 

2. Edukacijai pritaikytos 

koridoriaus ir laiptinių 

sienos.  

3. Bus įrengtos lauko 

žaislų sandėliavimo 

dėžės. 

4. Grupių aikštelėse bus 

įrengti krepšinio lankai 

aktyviems žaidimams su 

kamuoliais. 

5. Bus pastatyta bent 1-2 

nauji lauko įrengimai 

fiziniam aktyvumui. 

Informacija mokyklos 

svetainėje, nuotraukos. 

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) 


