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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

      

Vaikų skaičius kaita grupėse 

 

Metai Grupių 

skaičius 

Bendras vaikų 

skaičius rugsėjo 1 d. 

Iš jų IU vaikų 

skaičius 

Iš jų PU vaikų skaičius 

2020 14 260 220 40 

2021 14 256 236 20 

2022 14 257 220 37 

 

Švietimo pagalba ir teikiamos lengvatos rugsėjo 1 d. 

 

 

Paslauga 

 

2020 m. 

 

2021 m. 

 

2022 m. 

Teikta logopedo pagalba 63 62 61 

Teikta spec. pedagogo pagalba 4 6 6 

Teikta soc. pedagogo pagalba 120 108 67 

Teikta mokytojo padėjėjo pagalba 2 4 7 

Skirtas privalomas IU - 1 2 

Nemokamą maitinimą gaunančių 

vaikų skaičius 

9 39 56 

Skirta lengvatų už išlaikymą 100 

proc. 

7 7 6 
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Skirta lengvatų už išlaikymą 50 

proc. 

53 36 44 

Skirta lengvatų už išlaikymą 20 

proc. 

51 44 44 

 

Darbuotojai 

 2020 m. 2021 m. 2022 m. Pokytis 

Administracijos darbuotojai 3 3 3  

Pedagoginiai darbuotojai 27,65 27,65 28,46 +0,81 

Aptarnaujantis personalas 31,84 33,84 34,34 +0,50 

Iš viso etatų: 62,49 64,49 65,80 +1,31 

 

       Įgyvendinant lopšelio-darželio „Liepaitė“ (toliau – Darželis) 2021-2023 m. strateginį planą  

(toliau – strateginis planas) ir 2022 Veiklos metinį veiklos planą (toliau - veiklos planas), buvo siekta  

įgyvendinti šiuos iškeltus tikslus: užtikrinti modernų ir kokybišką ugdymą(si) ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme, tobulinti vaikų sveikatos strategiją, diegti naujus sveikatos ugdymo 

metodus ir kurti nuolat besimokančią, bendradarbiaujančią, iniciatyvią bendruomenę. Uždaviniams 

įgyvendinti 2022 m. buvo naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos (SF), specialiosios programos 

lėšos (SP), Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija (VB), Mokymo lėšos (MK), Paramos lėšos 

(1,2 proc., gyventojų pajamų mokesčio lėšos) ir kt. 

            2022 m. rugsėjo 1 d. darželį lankė 257 vaikai. Suformuota iš viso 14 grupių, iš jų 2 – 

priešmokyklinio ugdymo (PU) ir 12 ikimokyklinio ugdymo (IU) grupių. Siekiant patenkinti 100-tu 

proc.  pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį vaikų poreikį, suformuota 1 mišraus ikimokyklinio 

amžiaus grupė. Į grupes integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. Atsižvelgiant į 

specialistų rekomendacijas, jiems buvo teikiama specialiojo pedagogo, logopedų, socialinio 

pedagogo ir psichologo pagalba. Vaikams, turintiems didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir 

negalintiems savarankiškai dalyvauti ugdymo(si) procese, teikta mokytojo padėjėjo pagalba. Taip 

sudarytos sąlygos šiems vaikams įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti bei 

siekti individualios pažangos. Specialųjį ugdymą Darželyje koordinavo Vaiko gerovės komisija, kuri 

nuolat analizavo specialistų teikiamos pagalbos rezultatyvumą. Laiku identifikuoti vaikų ugdymosi 

sunkumai ir pagalbos teikimo priemonės įtakoja vaikų pasiekimus ir pažangą. 

Išsikeltus tikslus ir uždavinius įgyvendinti padėjo savivaldos institucijos: Lopšelio-darželio 

taryba, Mokytojų taryba, Mokytojų metodinė grupė, su kuriomis buvo aptariami svarbiausi Darželio 

veiklos klausimai: darželio strateginiai ir veiklos planai, analizuojami giluminio ir plačiojo veiklos 

įsivertinimo rezultatai bei išvados, vaikų maitinimo organizavimo klausimai, lėšų paskirstymas.   

Pedagogai vykdė kryptingą ugdomojo proceso, orientuoto į vaiko asmeninę ūgtį, organizavimą. 

Siekta sėkmingo visos įstaigos darbo, pedagogų atsakomybės už vykdomą veiklą, kokybiško vaikų 

ugdymo ir ugdomosios veiklos vertinimo. Svarbiausia buvo suformuoti ir įgyvendinti ugdymo(si) 

turinį pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programas. Ikimokyklinis ugdymas 

organizuojamas pagal parengtą ir suderintą ikimokyklinio ugdymo programą (2021) į ją integruojant 

prevencijos projektą „Žaismės ir atradimai“ bei socialinio emocinio ugdymo programą „Kimochis“. 

Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą, 

taikant priemonių „Patirčių erdvės“ komplektą ugdytojui bei integruojant socialinių ir emocinių 
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įgūdžių ugdymo programą „Laikas kartu“. Į ugdymo(si) procesą taip pat integruojamos sveikos 

gyvensenos ugdymo programa „Auk sveikas, vaikeli“ veiklos. Ugdomosios veiklos vyko visose 

darželio vidaus ir lauko erdvėse ir už ribų (ūkiuose, miško parke, kepykloje, saldainių fabrike, 

fermoje, medaus darykloje ir kt.). Plėsdami akiratį ugdytiniai tapo savarankiškesni ir iniciatyvesni. 

Vaikų pasiekta pažanga ir pasiekimai buvo stebimi ir fiksuojami elektroniniame dienyne „Mūsų 

darželis“, pristatyta vaikų tėvams (globėjams).  

           Siekiant sklandaus ir kokybiško ugdymo mokytojai tobulino savo kompetencijas ugdymo 

proceso kokybės temomis, išklausyti seminarai, mokymai: „Priešmokyklinio ugdymo turinio 

planavimas“, „Kaip per žaidimą vaikus supažindinti su raidėmis bei išmokyti skaityti?“, ,,Inovatyvių 

priemonių panaudojimo galimybės“, „Vaikų pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“, „Fizinio aktyvumo renginių organizavimo metodika“, „Patyriminis ugdymas 

darželyje“, „Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir savivaldus mokymasis 

ikimokykliniame ugdyme“, „Praktiniai mokymai ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: kalbiniai 

įgūdžiai“ ir kt. Suorganizuota respublikinė metodinių matematinių priemonių paroda „Pažinkime 

matematikos pasaulį“, kuriame mokytojai teikė savo sukurtas matematinio ugdymo priemones: 

„Geometrinės figūros, spalvos ir raidės“, „Geometrinių figūrų traukinukas“ ir kt. 

2022 metų veikla ir toliau buvo orientuota į patirtinį ugdymą(si) tikslingai taikant STEAM 

metodą. Įsigytos skaitmeninės priemonės, įgyvendinti projektai, reikšmingai papildytos lauko ir 

grupių erdvės STEAM priemonėmis. Veiklos orientuotos į patirtinį ugdymą(si) pagerino 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažinimo kompetenciją, matematinius gebėjimus, 

plėtojo, turtino žodyną, ugdė smalsumą ir pastabumą. Kuriant lauko erdves, pasiektas maksimalus 

įgyvendinimo rezultatas. Didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą 

skatinančios aplinkos kūrimui. Siekiant užtikrinti tikslingą aktyvią patirtinę veiklą lauke, 

pasinaudojant pasiūlytomis idėjomis bei panaudojant paramos ir savivaldybės lėšas sukurtos 

žaidybinės – kūrybinės erdvės. Kiekviena grupė turėjo erdvę auginimui, stebėjimui, tyrinėjimui, 

eksperimentavimui, kūrybiniams darbams.  Įsigyti edukaciniai lauko tentai „Plunksnuotieji draugai“ 

ir „Lietuvoje gyvenantys vabzdžiai“. Lauko pavėsinės praturtintos įvairiomis priemonėmis. Įrengta 

lauko bibliotekėlė „Knygynėlis“. Sode pastatytos praustuvės su vandeniu, įrengtas „Ūkininko 

tvartelis“, kuriame gyvena naminiai gyvūnėliai. 

 Plėtojant vaikų kūrybiškumą bendruomenė aktyviai dalyvavo respublikiniuose konkursuose, 

projektuose, akcijose: „Mažųjų matematiniai gebėjimai gamtoje“, „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“, 

„Rieda ratai rateliukai“, visuomenės sveikatos biuro renginyje „Vandens paslaptys“, „Pyragų diena“, 

„Padėk beglobiui gyvūnėliui“ ir kt. Vaikų kūrybiniai darbai pristatyti respublikinėse parodose ir 

gautos padėkos, diplomai: „Vaikų pyragai kvepia kitaip“, „Laiškas ant smėlio“, „Pasaulio miestų 

simboliai su STEAM“, „Žiemos vėjo varpeliai“, „Tu pati gražiausia, mano Lietuva!“, „Aš esu šios 

žemės vaikas“ ir kt. 

Vaikų sveikatos stiprinimui įgyvendinome Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų 

asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklas bei projektus. Jose aktyviai dalyvauja visa pedagogų 

bendruomenė. Mokytojai dalyvavo 5 asociacijos  renginiuose. Įstaigoje organizuotos veiklos vaikų 

sveikatos ugdymui: rytinės mankštos, lauke ir sporto salėje. Įvyko sveikatos savaitė „Europos 

judumo savaitė“. 

            Įgyvendinti darželio bendruomenės projektai: STEAM sveikatos stiprinimo projektas 

„Basomis per kiemą“, kuris padėjo įgyti sveikos gyvensenos pozityvių patirčių, „Sode noko, darže 

augo ir mūsų sveikatą saugo“, „Morka-daržovių karalienė“, „Aš auginu“, „Rudens dovanos“, 
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„Daržovių mozaika lėkštėje“, „Tas medaus gardumas“ ir kt. Suorganizuoti sveikatinimo projektai 

„Sveikata - visus metus“, „Ikimokyklinukų žiemos olimpiada 2022“. Įvyko ir priešmokyklinių 

grupių rajoninė viktorina „Gatvėj būsi atsargus – sveikas grįši į namus“ ir kt.    

                  Mokytojų komanda organizavo popietes Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio bei  

Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ikimokyklinio ugdymo mokytojams  „Vidinės 

darnos tobulinimas“. Sudalyvauta ir Tarptautiniame švietimo įstaigų  bendruomenių  emocinės 

raiškos ir jausmų projekte „Jie mieli ir skirtingi, bet ne visi laimingi“. Emocinę sveikatą stiprinome 

organizuodami Rugsėjo 1-osios šventinį renginį „Draugo dieną“, „Komplimentų dieną“. Įstaigoje 

organizuotas renginys vaikų psichinei sveikatai gerinti „Aš jaučiuosi laimingas“ (logopedai, 

socialinis pedagogas, sveikatos biuro specialistė). Rajone organizuota kūrybinių darbų virtuali 

paroda „Dovanoju tau širdį“. Suorganizuotas renginys Vaikų gynimo dienai paminėti „Antra 

mėnulio diena“ 

+ rajono vaikams. Renginyje miesto vaikai dalyvavo edukacinėse veiklose. Aktyviai sudalyvavome 

bendradarbiavimo renginyje „Rieda mokslo banga“ ir kt. 

   Darželyje plėtoti ne tik pažintiniai, socialiniai emociniai, meniniai gebėjimai, bet ir 

formuoti sveikos mitybos įgūdžiai. Įstaiga ir toliau dalyvavo Europos žemės ūkio garantijų fondo ir 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamoje Vaisių ir daržovių bei pieno ir 

pieno produktų skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programose. Vadovaujantis gydytojų 

rekomendacijomis organizuotas pritaikytas maitinimas penkiems vaikams, t. y. alergiškiems ar tam 

tikrų produktų netoleruojantiems vaikams. 

 Siekiant konstruktyvaus dialogo su vaikų tėvais (globėjais), atliepiant į jų poreikius ir 

lūkesčius, panaudojant elektronines ryšio priemones, elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ 

galimybes, teikiama aiški, prieinama, sisteminga informacija apie darželio darbo aspektus.  

Darželio direktorės iniciatyva, siekiant darbuotojų profesinio meistriškumo, bendruomenės 

nariai buvo skatinami mokymuisi ir asmeniniam tobulėjimui. Per  2022 metus pratęsta sutartis su 

Pedagogas.lt (VIP platininė narystė), kuri įgalino įsisavinti daugiau mokomosios medžiagos bei 

užtikrino kompetencijų augimo galimybes. Suaktyvėjo visos bendruomenės mokymasis. Galima 

teigti, kad įstaiga turi besimokančios organizacijos požymių. Keturios ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjos siekia įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją.  

Darželio pedagogai dalyvavo  kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir išklausė daugiau nei 

146 seminarus, mokymus. Vidurkis, tenkantis vienam pedagogui, yra 49,8 valandos, dalyvavo 54 

įvairiose parodose, projektinėse veiklose. Darželio mokytojai buvo skatinami dalintis gerąja darbo 

patirtimi su rajono ir respublikos pedagogais.  Siekiant geros savijautos darbe visiems darželio 

darbuotojams vyko mokymai „Smurto ir priekabiavimo darbe prevencija“.  

2022 metais buvo skatintos bendruomenės iniciatyvos, siekiant darnios darbuotojų 

komandos, efektyvių darbo organizavimo bei teigiamų ugdymo proceso pokyčių. Buvo sutelktos 

darbo grupės 2022 metų veiklos planui, lopšelio-darželio nuostatams rengti, vidaus kontrolės 

priežiūrai vykdyti, įvairių vidaus tvarkos aprašų rengimui. Per 2022 metus parengti Darželio 

direktoriaus  patvirtinti ir įgyvendinami tvarkų aprašai, tvarkos, taisyklės.  

Svarbiausiems Darželio uždaviniams spręsti aktyviai bendradarbiauta su savivaldos 

institucijomis. Sprendžiant aktualius klausimus saugios ir sveikos aplinkos vaikams ir darbuotojams 

kūrimo, buvo tariamasi su Darželio taryba. Su profesine sąjunga tartasi dėl darbuotojų darbo 

užmokesčio, jo padidinimo dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, tartasi dėl 

papildomų atostogų dienų bei sveikatos stiprinimui skiriamų dienų teikimo. Bendrų sprendimų ir 
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veiksmų derinimas su savivaldos institucijomis – Darželio taryba, profesine sąjunga, tėvų komitetais, 

mokytojų taryba sąlygojo Darželio veiklos skaidrumą, gerą vidinę komunikaciją, visos 

bendruomenės iniciatyvumą siekiant ugdymo kokybės gerinimo bei sprendžiant iškilusias 

problemas.   

            2022 m. Darželyje savivaldybės ir valstybinės institucijos atliko patikrinimus: Nacionalinis 

visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos ministerijos, UAB „Tuvlita“, Raseinių rajono 

savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyrius, Raseinių rajono savivaldybės administracijos 

sudaryta darbo grupė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Raseinių 

skyrius. Pažymose, aktuose fiksuoti nedideli pažeidimai pašalinti.  

            Planuodama 2023 metų veiklą Darželio bendruomenė susitarė dėl tokių veiklos prioritetų: 

įtraukiojo ugdymo organizavimo, STEAM ugdymo metodų taikymo ugdymo(si) procese ir 

edukacinių aplinkų atnaujinimo. 

 

Finansinė informacija (patvirtintų asignavimų naudojimas) 

Finansavimo šaltiniai Lėšos (tūkst. eurų) Pastabos  

Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

% 

1.Savivaldybės biudžeto lėšos 647279,00 647279,00 100  

Iš jų:     

1.1. Darbuotojų darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos 

543526,00 543526,00 100  

1.2.Kitos būtinosios lėšos 103753,00 103753,00 100  

1.3.Ilgalaikio turto įsigijimo lėšos 0,00 0,00   

2. Mokymo lėšos 443782,00 443782,00 100  

Iš jų:     

2.1. Darbuotojų darbo užmokestis ir 

socialinio draudimo įmokos 

431960,98 431960,98 100  

2.2. Ugdymo priemonės 8373,00 8373,00 100  

2.3. Kvalifikacijos kėlimas 1851,00 1851,00 100  

2.4. Kitos išlaidos 1633,02 1633,02 100  

3. Specialiosios programos lėšos 

SP 

90100,00 82220,27 91  

4. Valstybės investicijų/ ES 

struktūrinių fondų lėšos 

8669,34 4201,94 48  

5. Kitos valstybės lėšos 

iš jų: 

40357,00 40357,00 100  

5.1.Privalomas ikimokyklinis 

ugdymas 

6442,00 6442,00 100  

5.2.Ukrainiečių ugdymas 1915,00 1915,00 100  

5.3.Paramos lėšos 12000,00 6550,45 100  

5.4.Pedagoginių darbuotojų darbo 

apmokėjimo sąlygoms gerinti 

20000,00 20000,00 100  

6. Vienam mokiniui tenkančios 

lėšos ((1+2)/MS): 

    

Vienam mokiniui tenkančios 

Mokymo lėšos (2/MS) 
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Vienam mokiniui tenkančios 

savivaldybės biudžeto lėšos (1/MS) 

    

 

          

 
 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo      

vertinimo rodikliai  

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 

1.Siekti ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo sistemos 

efektyvumo. 

Sudaryti 

palankias 

sąlygas vaiko 

asmenybės 

augimui. 

Inicijuosiu, stebėsiu 

asmeninės vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

aplanko pildymą, 

reguliariai atnaujinant 

duomenis apie vaiką ir 

jo pasiekimus. Du 

kartus per metus vaiko 

pažangos ir pasiekimų 

aptarimas - mokytojo su 

tėvais (globėjais), 

išvadų pristatymas, 

tolimesnių veiksmų 

numatymas.   

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022-08-31 

atnaujinti ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo veiklos 

aprašą. 

Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas 

vykdytas du kartus per 

metus (rudenį ir 

pavasarį). Sudaryti vaiko 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo aplankai. 

Juose kaupiami vaikų 

pažangą įrodantys faktai 

- vaikų mintys, 

kūrybiniai darbai ir kt. 

Aplankai apsvarstomi ir 

pristatomi mokytojų 

tarybos posėdžiuose, 

numatant naujus tikslus 

ir uždavinius. Su šiais 

aplankais supažindinami 

ir vaikų tėvai (globėjai). 

Dažniausiai tai vyksta 

individualaus pokalbio 

metu. 

Atnaujintas  

priešmokyklinio 

ugdymo vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo tvarkos 

aprašas, direktoriaus 

Įsak. Nr.1-V-104, 2022-

12-30. 

2. Plėtoti bendravimą ir 

bendradarbiavimą su kito 

rajono ugdymo įstaiga. 

Įgyta 

bendradarbiavim

o patirtis 

pritaikyta 

kuriant 

edukacines 

aplinkas.  

Metų pradžioje 

pasirašyti 

bendradarbiavimo 

sutartį su Radviliškio r., 

Šeduvos darželiu. 

 

 

Siekiant 

bendradarbiavimo su 

kitomis 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis, teikiant vieni 

kitiems pasiūlymus dėl 

ugdymo proceso 
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Pasinaudoti jų patirtimi, 

idėjomis dėl edukacinių 

aplinkų kūrimo.  

 

Sudalyvauti „Mokyklų 

edukacinių erdvių 2022 

metų“ konkurse 

pirmame etape iki 

gegužės 13 d., pasisekus 

sudalyvauti 

nacionaliniame etape iki 

liepos 29 d., tapti 

nugalėtojais. 

 

 

 

 

 

 

Balandžio-gegužės 

mėnesį aplankyti 

Šeduvos darželį, 

pasidalinti gerąja 

patirtimi, pasinaudoti 

idėjomis.  

organizavimo (bendri 

projektai, konkursai), 

edukacinių aplinkų 

kūrimo ir kt., pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su Radviliškio r. 

Šeduvos lopšeliu-

darželiu. 

 

 

Direktorės iniciatyva, 

gegužės mėn. 

sudalyvavome 

„Mokyklų edukacinių 

erdvių 2022 metų 

konkurse“ pirmame 

etape – tapome laureatais 

ir buvome išrinkti 

sudalyvauti II, 

nacionaliniame etape. 

Nugalėtojais netapome 

tačiau sulaukėme labai 

daug gerų atsiliepimų ir 

įvertinimo. 

 

Balandžio mėn. 

pedagoginė 

bendruomenė vyko į 

edukacinę išvyką- 

„Velykinę alėją“ 

Šeduvos lopšelyje-

darželyje. Išvykos metu 

vyko kolegiškos 

diskusijos bei 

pasidalijimas gerąja 

patirtimi. 

3. Gerinti ugdymo proceso 

kokybę įgyvendinant ir 

plėtojant STEAM 

metodiką. 

Veiksmingiau 

organizuoti 

ugdymo procesą, 

paįvairinant 

ugdymo turinį 

vaikų 

kūrybiškumą 

skatinančiomis 

veiklomis. 

 

 

 

 

Per III ketv. trijose 

grupėse įrengtos 

edukacinės erdvės 

STEAM metodui 

taikyti, vasaros 

laikotarpiu įsigytos ir 

naudojamos priemonės: 

manipuliacinės lentos, 

Lego Education 

programa. Sudarytos 

sąlygos inovatyvių 

metodų taikymui. 

 

Atnaujintas ugdymo 

turinys įtraukiant 

STEAM veiklas. Trijose 

grupėse įsteigtos erdvės 

STEAM veiklai, vyko 

STEAM projektai, 

įsigytos manipuliacinės 

lentos, Lego Education 

konstruktoriai, 

sensorinės priemonės, 

eksperimentiniai 

rinkiniai.   
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Atnaujinti PU 

turinį. 

80 proc. mokytojų savo 

darbe taikys STEAM 

metodą. Ugdymo 

procesas taps 

paįvairintas 

patirtinėmis, 

kūrybiškumą 

skatinančiomis 

veiklomis.  

 

 

 

 

 

30 proc. mokytojų 

dalinsis gerąja STEAM 

metodikos taikymo 

patirtimi. 

 

 

Trys priešmokyklinio 

ugdymo mokytojai 

dalyvaus mokymuose 

dėl PU ugdymo turinio 

atnaujinimo. 

 

 

 

 

Nuo rugsėjo 1 d. 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės bus 

ugdomos vadovaujantis 

atnaujintomis 

bendrosios PU 

programos nuostatomis. 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

ugdomosiose veiklose 

taiko STEAM metodą. 

Veiklos įvairesnės, 

skatinančios kurti, 

mąstyti. Pastebėtas vaikų 

aktyvus domėjimasis 

veiklomis, noras reikšti 

savo nuomonę. Teigiami 

tėvų atsiliepimai (100 

proc. tėvai vertina 

STEAM veiklas). 

 

Metodinių grupių 

posėdžiuose aptarta apie 

STEAM metodų 

taikymą, pasidalinta 

gerąja darbo patirtimi. 

 

Priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos 

kvalifikaciją kėlė 

dalyvaudamos 4 

mokymuose, 

seminaruose apie 

ugdymo turinio 

atnaujinimą.  

 

Nuo rugsėjo 1 d. 

priešmokyklinis 

ugdymas 

organizuojamas 

vadovaujantis 

atnaujintos PU 

bendrosios programos 

nuostatomis integruojat į 

veiklas  priemonių 

„Patirčių erdvės“ 

komplektą. 

4. Sukurti ir įgyvendinti 

savitą patirtinio ugdymo 

modelį. 

Vyks 

sistemingas, 

nuoseklus 

ugdymas, 

pasiekimų 

vertinimas ir 

analizavimas. 

 

 

 

Inicijuoti parengimą ir 

įgyvendinimą 2022 m. 

grupių patirtinio 

ugdymo (pasirinktos 

krypties) veiklos 

planavimą.  

 

 

 

 

Ugdomosiose veiklose 

taikytas patirtinio 

ugdymo, apjungiančio 

mokslą, technologijas, 

inžineriją, menus, 

matematiką metodas. 

Ugdymo(si) procesas 

vyko sistemingai, pagal 

savaitinius planus. 
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Vaikams bus 

sudarytos 

galimybės 

aktyviai veikti 

įrengtoje 

patirtinio 

ugdymo 

laboratorijoje. 

Rugsėjo mėn. sukurta 

erdvė – laboratorija ir 

papildyta priemonėmis.  

„Voriukų“ gr. įkurta 

laboratorija. Vyko 

patirtinės veiklos, 

naudotasi šviečiančiu 

stalu, mikroskopu, lupa. 

 

80 proc. ugdomojo 

proceso vyko kitose 

palankiose 

tyrinėjimams, 

motyvuojančiose, 

skatinančiose mąstyti ir 

kurti aplinkose: 

- mini muzikos 

studija (lauke); 

- bibliotekėlė (lauke 

ir viduje); 

- „ūkininko 

tvartelis“ (lauke); 

- saugaus eismo 

zona (lauke); 

- piešimui skirtos 

erdvės (lauke); 

- „grybų pasaulis“ 

(lauke); 

- erdvės paukščių ir 

vabzdžių 

pažinimui. 

Pedagogai dalyvavo 13 

seminarų, mokymų. 

 

Mokytoja ekspertė 

dalinosi gerąja patirtimi 

ir skaitė pranešimą 

rajono ikimokyklinio 

ugdymo mokytojams 

„Galimybė 

eksperimentuoti, tyrinėti 

lauke – patyriminis 

ugdymas“. 

5. Bendradarbiaujant su 

Raseinių rajono kultūros 

centru miesto parke 

suorganizuoti Vaikų 

gynimo dienos šventę. 

Įvyks renginys 

vaikų gynimo 

dienai paminėti, 

kuriame 

dalyvaus miesto 

ir rajono 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikai.  

Pirmame ketvirtyje bus 

pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis su Raseinių 

rajono kultūros centru. 

Direktoriaus įsakymu 

bus paskirti asmenys 

šventei organizuoti, 

paskirstytos funkcijos. 

 

Siekiant 

bendradarbiavimo 2022-

04-01pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis Nr.4 su Raseinių 

rajono kultūros centru. 

Parengtas direktoriaus 

įsakymas bei aptarta 

mokytojų tarybos 

posėdyje dėl Vaikų 
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Gegužės mėn.  bus 

išplatinta informacija 

apie vyksiantį renginį, 

pakviesti dalyvauti 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikai. 

 

 

 

Pasirūpinta vaikų 

užimtumu, bus 

pravestos 4-5 veiklos t. 

y. įvairūs žaidimai, 

meninės ir sportinės 

veiklos.  

gynimo dienos renginio 

pravedimo, paskirstytos 

funkcijos, atsakingi 

darbuotojai. 

 

Gegužės mėn., 

pasitarimo metu 

švietimo įstaigų 

vadovams išdalinti 

kvietimai dalyvauti 

renginyje „Antra 

mėnulio diena“ su 

renginio programa. 

 

Mokytojos miesto ir 

rajono vaikams pravedė 

edukacines veiklas: 

karolių vėrimas, gėlių 

gamyba, „siurprizų 

šulinys“, lėktuvėlių 

gaminimas, ornamentų 

dėliojimas.  Iš viso buvo 

5 veiklų „kiemeliai“, be 

to vyko daug kitų veiklų. 

 

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. Parengta paraiška dėl atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo) panaudojimo. Atlikta stogo 

ekspertizė. 

Pateikta Aplinkos projektų valdymo 

agentūrai (APVA) vertinimui. 

Gautas finansavimas. 

3.2. Inicijavau mokymus darbuotojams „Smurto ir 

priekabiavimo prevencija darbe“. 

Darbuotojai išklausė mokymus. 

Atnaujino žinias. Sužinojo kaip reikėtų 

elgtis tam tikrose situacijose. 

3.3. Visoms pareigybėms (23) parengti pareigybių 

aprašymai. 

Darbuotojams aiškiai apibrėžtos jų 

funkcijos, atsakomybės, teisės bei 

pareigos. 

3.4. Atnaujinti teisės aktai: darbuotojų darbo 

apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašas, vidaus kontrolės 

Supažindinti darbuotojai, laikomasi 

nuostatų. 
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tvarkos aprašas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo 

tvarkos aprašas. 

 

 

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 ☐ 
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.Vadovavimo ugdymui ir mokymui kompetencija. 
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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. Nedarbingumas. 

9.2. Teisės aktų pasikeitimas. 

 

 

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) 

 

 


