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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

       Strateginio  plano 2022-2026 m. ir  2022 m. metinio veiklos plano kryptys, rezultatai ir 

rodikliai. 

     Siekdami užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymo programų įgyvendinimą, 

ugdomąjį procesą planuojame ir organizuojame atsižvelgdami į tėvų lūkesčius bei šiuolaikinės 

kaitos ugdymo tendencijas ir Vilniaus savivaldybės viziją švietimo srityje.  

       Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į lyderystės plėtojimą bei psichologinio, emocinio, 

socialinio saugumo vaikams ir darbuotojams užtikrinimą, į „Mąstymo mokyklos“ įrankių 

(mąstymo žemėlapiai, De Bono kepurės, mąstymo raktai) taikymą ugdymo procese, į veiklos 

procesų tobulinimą, dokumentų valdymo sistemos AVILYS ir Finansų valdymo sistemos  (FVAS) 

įdiegimą.  

2022 metų veiklos prioritetai buvo orientuoti į: 

1. Savitos ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo sistemos kūrimą, atliepiančios 

„Mąstymo mokyklos“ metodikos gaires ir pedagogų praktines įžvalgas. 

2. Įstaigos veiklos procesų tobulinimą ir kokybės užtikrinimą. 

      3. Fizinės ir dvasinės sveikatos saugojimą ir stiprinimą, sudarant sąlygas tėvų ir darželio 

bendradarbiavimui. 

      1.Savitos vaiko pasiekimų vertinimo sistemos kūrimas, atliepiant „Mąstymo mokyklos“ 

metodikos gaires ir pedagogų praktines įžvalgas. 

        Nuo 2019 m. spalio mėn. iki 2022 m. gegužės mėn. lopšelis-darželis „Saulėgrąža“ dalyvavo 

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės 

švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projekte. Lopšelio-darželio 

bendruomenė kuria inovatyvią vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą: “Vertinimas 

mokymuisi“, paraiškos numeris 09.2.1-ESFA-K-728-02-0023. Projekto tikslas – patobulinti 

ugdymo turinio ir organizavimo kokybę, skatinant didesnę vaikų pažangą, per inovatyvios vaikų 

pažangos ir pasiekimų vertinimo organizavimo ir sistemos sukūrimą bei ugdymo diferencijavimo 

tobulinimą. 

      Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, buvo tęsiamas inovatyvios „Mąstančios 



mokyklos“ metodikos diegimas. 2022 m. vasario, kovo, balandžio mėn. įvyko ketveri nuotoliniai 

projekto mokymai ,,Vertinimas mokymuisi“. 

      Didžioji dalis vaikų  (76 proc.) įstaigoje pasiekia aukštą pasirengimo mokyklai lygį bei atitinka 

priešmokykliniam ugdymui keliamus reikalavimus (buvo 72 proc.); ugdytiniai labai gerai pasirodo 

respublikiniuose konkursuose ir miesto renginiuose.  

       90 proc. tėvų sistemingai ir laiku gauna išsamią informaciją apie vaikų pasiekimus ir pažangą, 

darželio veiklą. Kartą per mėnesį darželio direktorė elektroniniais laiškais dalinasi informacija su 

ugdytinių tėveliais apie ugdymo turinį, veiklų su vaikais organizavimą, specialistų  teikiamą 

švietimo pagalbą. Edukaciniame darželio gyvenime aktyviai dalyvauja tėvai ir socialiniai 

partneriai. 

      Įstaigos administracija palaiko pedagogų iniciatyvą diskusijoms, pokalbiams ir svarstymams 

apie pasiekimų vertinimo kokybę, dinamiką ir prieinamumą įvairių gebėjimų vaikams.   

       75% įstaigos mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų dalyvavo konsultacijose elgesio ir 

emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo klausimais. Individualizuotos keturios ugdymo 

programos didelių specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Logopedas paslaugas gavo 35 

ugdytiniai, nors poreikis yra žymiai didesnis. Dėl didelio darbo krūvio ir nekonkurencingo 

atlyginimo išlieka problema pritraukiant švietimo pagalbos specialistus į lopšelį-darželį. 

       Inicijuota  kvalifikacijos kėlimo programos „Tūkstantmečio darželis“ sutarties  sudarymas su 

pedagogas.lt nuolatiniam ir sistemingam pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Jame dalyvauja 100 

proc. darželio pedagogų, švietimo pagalbos specialistų ir vadovų. 

     2022 metais darželio pedagogai dalijosi gerąja savo darbo patirtimi su šalies ikimokyklinio 

ugdymo specialistais: skaityti pranešimai ,,Inovatyvaus patirtinio ugdymo plėtojimas 

ikimokyklinukų veiklose“ respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-

praktinėje konferencijoje ,,Kūrybiškas inovatyvių praktikų plėtojimas ikimokykliniame ugdyme“ 

ir  švietimo pagalbos specialistų metodinėje-praktinėje konferencijoje ,,Patirčių dirbtuvės, 

ugdančios ir plėtojančios vaikų bei pedagogų kompetencijas“. 

             2. Įstaigos veiklos procesų tobulinimas ir kokybės užtikrinimas. 

       Siekiant užtikrinti veiklos kokybę buvo įdiegta vidaus kontrolės sistema. Tvarkos aprašo 

parengimas reglamentavo vidaus kontrolės organizavimą įstaigoje ir darbuotojų, atliekančių joje 

vidaus kontrolę, pareigas ir atsakomybę. Vidaus kontrolė  tapo kryptingu, planuotu procesu, grįstu 

komandinio darbo principais. Į šį procesą įsitraukė vieninga komanda-administracija ir pedagogai. 

Komandos narių  bendradarbiavimas tapo tikslingesnis,  glaudesnis, orientuotas į įstaigos veiklos 

pasiekimus.  

         Įdiegta dokumentų valdymo sistema „Avilys“, leidžianti užtikrinti kokybiškesnį veiklos 

pasiskirstymą tarp administracijos darbuotojų ir savalaikį dokumentų teikimą atsakingoms 

institucijoms.  

        Siekiant užtikrinti ugdymo proceso kokybę ir darbuotojų veiklą reglamentuojančių 

dokumentų atitikimą galiojantiems teisės aktams, inicijuotas vidaus veiklą reglamentuojančių 

teisės aktų, dokumentų atnaujinimas, aptarimas, tvirtinimas ir darbuotojų supažindinimas. 

        Įdiegta elektroninė sistema „Mano darželis“, leidžianti užtikrinti glaudesnį bendruomenės 

narių bendradarbiavimą ir greitesnį informacijos perdavimą.  

        Tobulėja pedagogų gebėjimai naudotis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis – 

100 proc. pedagogų planuoja savo veiklą, kuria ugdymo turinį kompiuterio ir kitų technologijų 

pagalba. 2022 metais įsigyti trys interaktyvūs ekranai, 1 nešiojamas kompiuteris. Šiuo metu 

įstaigoje kompiuterizuotos 23 darbo vietos,  ugdymo proceso įvairovę praplečia  4 interaktyvios 

lentos ir 6 išmanieji ekranai vaikų grupėse.  

        Vyko administracijos, mokytojų, įstaigos tarybos posėdžiai, kuriuose aptarta įstaigos veiklos 



planavimas, organizavimas ir kokybiškas įgyvendinimas, įstaigai skirtų lėšų tikslinis 

panaudojimas. Sudarytos darbo grupės, komandos padėjo organizuoti numatytas veiklas ir 

kokybiškai įgyvendinti 2022 metų veiklos planą. 

        Didelis dėmesys buvo skiriamas darbuotojų metiniams pokalbiams, kurių metų atsiskleidė 

darbuotojų požiūriai į šiuolaikiniam ugdymo procesui keliamus reikalavimus ir išryškėjo keliai ir 

klystkeliai įveikiant naujus iššūkius.  

        Buvo stiprinama darbuotojų motyvacija planuojant ir organizuojant edukacines ir kultūrines 

veiklas įstaigoje ir už jos ribų. Ypatingas dėmesys skiriamas darbuotojų skatinimui metų pabaigoje, 

juos pagerbiant, apdovanojant, išmokant socialines išmokas ir premijas už gerus veiklos rezultatus. 

Darbuotojų kaita darželyje yra itin maža, šiais metais kolektyvą papildė  viena nauja mokytoja.  

         3.Fizinės ir dvasinės sveikatos saugojimas ir stiprinimas, sudarant sąlygas tėvų ir 

darželio bendradarbiavimui.             

       Įgyvendinama sveikatos saugojimo programa ,,Mažieji sveikuoliai“, skatinanti sveikos 

gyvensenos įgūdžių ir gebėjimų diegimą, judėjimo ir grūdinimosi iniciatyvą bei ilgalaikė 

projektinė veikla ,,Būk saugus darželyje, gatvėje ir namuose“, plečianti savisaugos patirtį. Atlikti 

tyrimai rodo, jog 80 proc. ugdytinių žino saugos aplinkoje reikalavimus ir stengiasi jų laikytis.  

Sėkmingai įgyvendintas ilgalaikis metų projektas ,,Sveikas maistas – tai jėga, mes nesirgsim 

niekada“, ugdytiniai dalyvavo Vilniaus miesto vaikų sveikos gyvensenos nuotoliniame konkurse 

,,Mano sveikų ir skaniausių pusryčių lėkštė“. Organizatorius – Vilniaus saugaus miesto centras. 

Vykdoma ,,Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos programa“.  Bendruomenės sporto ir 

sveikatos stiprinimo renginiuose dalyvauja 80-85 proc. tėvelių. 

        Dalyvauta sporto ir sveikatos stiprinimo projektuose miesto ir  šalies mastu:  

- Vilniaus miesto ugdymo įstaigų vaikų sveikos gyvensenos veikloje ,,Judu – sveikai gyvenu, 

 - sveikatos priežiūros specialistė dalyvavo respublikinėje mokslinėje - praktinėje konferencijoje 

,,Vaikų Sveikatos priežiūra 2022“ ir skaitė pranešimą „Augu  sveikai“,  

- gruodžio mėn. Vilniaus lopšelis-darželis ,,Saulėgrąža“ dalyvavo respublikinėje sporto pramogoje 

,,Nykštukų bėgimas. Žiema 2022“. 

        Meninio ugdymo mokytoja išleido autorinę knygelę su CD įrašais ,,Noriu tapti žvaigžde“ ir 

organizavo jos pristatymą mūsų įstaigoje Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų meninio 

ugdymo mokytojams skirtame kvalifikacijos  tobulinimo seminare ,,Mokomės su daina“. 

      Uždavinių įgyvendinimo rezultatai rodo, kad įstaigos veikla  organizuota kryptingai, 

veiksmingai ir nuosekliai, tenkinant ugdytinių poreikių ir tėvelių lūkesčius. Ugdytinių pasiekimų 

rezultatai, vidaus įsivertinimo rezultatai ir išvados tikslingai panaudoti veiklos tobulinimui, 

ugdymo proceso gerinimui ir naujų idėjų generavimui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Tobulinti 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio 

ugdymo 

organizavimą, 

gerinant ugdymosi 

pasiekimus bei 

kiekvieno vaiko 

individualią pažangą. 

 

Realiam mokytojų 

naudojimui 

adaptuota 

ikimokyklinio 

ugdymo programa 

„Saulėgrąža“ ir 

įdiegta savita vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti ES struktūrinių 

fondų lėšų bendrai  

finansuojamą projektą 

Nr.09.2.1 -ESFA-K-728-

02-0023 „Inovatyvios 

vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

sistemos sukūrimas: 

„Vertinimas 

mokymuisi“ iki 2022 m. 

gegužės 31 d.  

Iki 2022 m. gegužės 

mėn. išbandyta 10 naujų 

vertinimo įrankių, kurie 

padės išmatuoti 

kiekvieno ugdytinio 

pažangą 

 

.  

Iki 2022-05-31 dalyvauta 

ES struktūrinių fondų 

lėšų bendrai  

finansuojamą projekte 

Nr.09.2.1 -ESFA-K-728-

02-0023 „Inovatyvios 

vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo 

sistemos sukūrimas: 

„Vertinimas mokymuisi“ 

ir iki gegužės 31 d. 

išbandyta 8 nauji vaiko 

pasiekimų vertinimo 

įrankiai. 

100  proc. pedagogų 

išbandė sukurtus 

vaikų pasiekimų 

vertinimo įrankius, 

orientuotus į „Mąstymo 

mokyklos“ koncepciją.  

Organizuoti dveji 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai pedagogams ir 

švietimo pagalbos 

specialistams vaiko 

pasiekimų vertinimo 

kompetencijoms gilinti. 

Atliktas vaikų nuomonės 

tyrimas, kuris parodė, 

kad 70 proc. patobulėjo 

ugdytinių mąstymo 

įgūdžiai, sustiprėjo 

pasitikėjimo savimi 

jausmas.  

Direktoriaus įsakymu 

sudaryta darbo grupė 

ikimokyklinio ugdymo 

programai atnaujinti. 

Siekiant grįžtamojo ryšio 

pažanga ir pasiekimai du 

kartus per metus 

aptariami su tėveliais ir 

švietimo pagalbos 

specialistais. 

 



  Priešmokyklinis 

ugdymas 

organizuojamas 

taikant 

diferencijavimo ir 

individualizavimo 

principus. 

Užtikrinama 

pagalba mokymosi 

sunkumų 

turintiems 

ugdytiniams. 

 Iki 2022 m. spalio 1 d. 

bus parengtos 3 

individualizuotos 

ugdymo programos 

didelių spec. poreikių 

turintiems vaikams.  

2022 m. gruodžio 

mėnesį 4 įvairiapusių 

raidos sutrikimų turintys 

vaikai pasieks optimalią 

individualią pažangą 

 

 Nuo 2022 m. rugsėjo 1 

d. patvirtintas švietimo 

pagalbą gaunančių 

ugdytinių sąrašas. 

Pagalbą gaunančių vaikų 

skaičius – 13. Trims 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytiniams, turintiems 

didelių spec. poreikių, 

parengtos 

individualizuotos 

ugdymo programos. 

Atlikus pasiekimų 

vertinimą nustatyta, kad 

švietimo pagalbą 

gaunančių 

priešmokyklinio amžiaus 

ugdytinių pasiekimai 

pagerėjo nuo 40 iki 48 

proc.  

 

Nuosekliai 

rūpinamasi 

pedagogų ir 

nepedagoginio 

personalo 

kvalifikacijos 

kėlimu, 

organizuojami 

mokymai, 

konsultacijos 

stiprinant 

pedagoginio 

vadovavimo ir 

nuotolinio 

mokymo(si)  

kompetencijas. 

Iki 2022 m. gruodžio 15 

d. 

 90 proc. pedagogų ir 

kitų darbuotojų dalyvaus 

2-3 nuotolinių ir 

tiesioginių kvalifikacijos 

kėlimo mokymuose.  

 

75 proc. tėvų aktyviai 

dalyvauja mokymuose, 

įvairiose konsultacijose. 

 

 

 

 

 

Du pedagogai dalyvavo 

nacionalinės švietimo 

agentūros organizuotuose 

mokymuose ,,Kaip 

kūrybiškai ir kokybiškai  

įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo 

programą“.  

Organizuoti tęstiniai 

kvalifikacijos mokymai 

,,Sisteminio grįžtamojo 

ryšio taikymas 

ikimokyklinėje įstaigoje 

siekiant ugdymo kokybės 

gerinimo“.  

1.2.  Racionaliai ir 

ekonomiškai valdyti 

finansinius išteklius, 

tobulinti finansinį 

raštingumą.  

 

Efektyvus vidaus 

kontrolės sistemos 

tobulinimas. 

 

 

Rizikos veiksnių  

šalinimo plano 

parengimas iki balandžio 

30 d.  

Finansų valdymo 

sistemos (FVAS)  

įdiegimas iki 2022 m. 

gruodžio 31 d.   

Direktoriaus 2022-01-12 

įsakymu Nr.V-8 

patvirtinta vidaus 

kontrolės politika. 

Sudarytas įstaigos veiklą 

reglamentuojančių teisės 

aktų sąrašas, patvirtintos 

atnaujintos „Finansų 

kontrolės taisyklės. 

Iki 2022-02-01 atliktas 

galimos rizikos 

vertinimas ir valdymas. 

Iki 2022-12-31 įdiegta 

Finansų valdymo 

sistema, teikiamos 

finansinės ataskaitos 

užtikrina skaidrų 



finansinių lėšų 

panaudojimą. 

 

Finansinių išteklių 

tikslingas 

planavimas ir 

panaudojimas, 

konsultuojantis su 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

finansų valdymo 

skyriaus 

specialistais.  

Nenumatomas lėšų 

trūkumas biudžetinių 

metų pabaigoje (iki 2022 

m. gruodžio 31 d.). 

 

2022 m. gruodžio 31 d. 

nebuvo lėšų trūkumo, 

skirto darbuotojų darbo 

užmokesčiui. Sutaupyta 

finansinių lėšų ugdymo 

plano ir švietimo 

pagalbos teikimo 

sąmatose.  

 

Išklausyti 

finansinio 

raštingumo 

mokymai. 

Išklausyta ne mažiau 

dviejų finansinio 

raštingumo mokymų iki 

2022 m. gruodžio 31 d.  

Išklausyti dveji 

finansinio raštingumo 

mokymai: 

1.“Viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimai – ko 

tikėtis 2022 metais“ 

(2022-02-11). 

2. „Biudžetinių įstaigų 

asignavimo ypatumai“ 

(2022-05-31). 

 

1.3. Siekiant stabilaus 

ir palankaus emocinio 

mikroklimato 

darbuotojams ir 

ugdytiniams,  parengti 

ir įgyvendinti 

lopšelio-darželio 

„Saulėgrąža“ 

bendruomenės 

stiprinimo ir 

įsitraukimo strategiją. 

 Sukurtas ir realiam 

naudojimui 

pritaikytas  darželio 

bendruomenės 

narių (pedagogų, 

tėvų, kt. darželio 

personalo bei 

socialinių 

partnerių) 

partnerystės 

principais pagrįstas 

bendradarbiavimo 

internetinis tinklas 

(grupės) 

informacijos 

dalinimosi, įstaigos 

valdymo, pozityvių 

santykių 

formavimui. 

 

 Iki 2022 rugsėjo  mėn. 

95 proc. bendruomenės 

įtraukta į tinklą darželio 

ugdomosios ir vadybinės 

veiklos stiprinimui. 

Nuolat naujinama, 

papildoma aktualia 

informacija darželio 

internetinė svetainė 

www.saulegraza.net  

2022 m.  įdiegtas 

elektroninis dienynas 

„Mano dienynas“ 
https://www.msn.com/en-

us/feedužtikrins sklandų, 

bendradarbiavimą ir 

komunikavimą 

bendruomenės narių 

tarpe. Juo naudosis 100 

proc. pedagogų ir tėvų. 

Atnaujinti 9 teisės aktai,  

reglamentuojantys 

darbuotojų informavimą, 

įsitraukimą, pasidalijimą 

lyderyste. 

Tvarkos aprašai, 

nuostatai aptarti 

bendruomenės 

susirinkime ir dviejuose 

savivaldos institucijų 

posėdžiuose.  

Pasirašyta sutartis dėl 

internetinės svetainės 

atnaujinimo. Paskirtas 

atsakingas darbuotojas už 

svetainės pildymą.  

Pasirašyta 

bendradarbiavimo 

sutartis dėl elektroninio 

dienyno „Mūsų darželis“ 

įdiegimo. 

Elektroninio dienyno  

„Mano dienynas“ 

pildyme dalyvauja 100 

proc. mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų bei 90 proc. 

tėvelių. 

 

http://www.saulegraza.net/
https://www.msn.com/en-us/feed
https://www.msn.com/en-us/feed


Bendruomenės 

nariai jaučiasi 

vertinami, saugūs, 

pasitikintys savimi 

ir kitais.  

Iki 2022 m. rugsėjo mėn. 

atliktas rizikos veiksnių 

vertinimas. 

2022 m. vasario – kovo 

mėn. pravesti metiniai 

pokalbiai su visais 

darbuotojais.  

 

Siekiant duomenimis 

grįsto mikroklimato ir 

darbo vietų saugumo 

vertinimo buvo atliktas 

rizikos veiksnių 

vertinimas darbo vietose, 

kurio tikslas-išsiaiškinti 

darbuotojų savijautą, 

požiūrį į darbo 

organizavimą,  fizinio ir 

psichologinio saugumo 

užtikrinimą.  

Buvo parengtas  ir 

direktoriaus patvirtintas 

rizikos veiksnių darbo 

vietoje mažinimo planas. 

Darbuotojų 

psichologiniams 

saugumui užtikrinti buvo 

parengtos it direktoriaus 

įsakymu patvirtintos 

priekabiavimo, 

seksualinio 

priekabiavimo, 

persekiojimo ir smurto 

prevencijos taisyklės, 

100 proc. darbuotojų 

dalyvavo 2022 m. 

lapkričio mėn.  darželyje 

organizuotuose 

mokymuose smurto 

darbo aplinkoje 

klausimais.  

Organizuotas seminaras 

mokytojams 

,,Saulėgrąžoje“ 

,,Savirealizacija ir 

emocinė harmonija – 

tarpusavio pozityvūs 

santykiai“.  

Pravesti metiniai 

pokalbiai su pedagogais, 

leido išryškinti jų veiklos 

galimybes, iššūkius, 

problemas ir tolesnę 

viziją. 

 

1.4. Tobulinti  SUP 

turinčių ugdytinių 

švietimo pagalbos 

prieinamumą vaikui ir 

jo tėvams bei gerinti 

jų ugdymo kokybę. 

Patobulinti 

koordinuotai 

teikiamų švietimo 

pagalbos vaikui ir 

jo tėvams, 

socialinių ir 

sveikatos 

Iki 2022 m. kovo 1 d.  

atnaujintas ir 

atsižvelgiant į SUP 

ugdytinių teikiamas 

švietimo pagalbos vaikui 

ir jo tėvams, socialinių ir 

sveikatos priežiūros 

Direktoriaus 2022-11-30 

įsakymu Nr.V-55 

sudaryta darbo grupė 

socialinių ir sveikatos 

priežiūros paslaugų 

planui parengti. 

Su planu supažindinta 



priežiūros paslaugų 

priemonių planą.  

paslaugų priemonių 

planas. Su planu 

supažindinta 100 proc. 

Mokytojų ir švietimo 

pagalbos specialistų. 

Programoje “Zipio 

draugai” dalyvaus 100 

proc.  trijų 

priešmokyklinių grupių 

ugdytinių. 

 

100 proc. mokytojų ir 

švietimo pagalbos 

specialistų. 

Emocinės socialinės 

prevencinės programos 

„Zipio draugai“ ceiklos 

dalyvauja 100 proc. 

priešmokyklinės grupės 

ugdytinių. 

 Telkti specialistus 

švietimo pagalbai 

darželyje. Inicijuoti 

integruotą tėvų 

švietimo ir 

konsultavimo 

projektą-programą 

sėkmingam 

įvairiapusių 

sutrikimų 

turintiems vaikams.  

 

 

 

95 proc. pedagogų 

dalyvaus PPT 

mokymuose, 

konsultacijose, 

seminaruose. PPT 

specialistas ir VGK 

specialistai konsultuos 

pedagogus rengiant 

individualizuotas 

ugdymo programas.  

2022 m. spalio mėn. 

vyks dalinimosi patirtimi 

konsultacija „Sutartinio“ 

metodiniame būrelyje –

dalyvaus 100 proc. 

švietimo pagalbos 

specialistų. 

Dalyvauta dviejose PPT 

konsultanto teikiamose 

konsultacijose, 3 

mokytojai išklausė 

„Specialiosios 

pedagogikos ir 

specialiosios 

psichologijos“ mokymus. 

Pedagogai tobulino 

profesines kompetencijas  

konferencijoje 

,,Įtraukusis darželis 

2022“.  

Švietimo pagalbos 

specialistė ir mokytojai 

dalyvavo Lietuvos 

autizmo asociacijos 

,,Lietaus vaikai“ 

solidarumo akcijoje 

,,Solidarumo medis žydi 

mano kieme“. 

Darželio psichologo 

asistentė ir logopedė 

parengė ir pravedė dvi 

konsultacijas vaikų, 

turinčių spec. poreikių, 

tėvams, dalinosi gerąja 

darbo patirtimi metodinio 

ratelio  „Sutartinis“ 

mokytojais.  

 

 

 

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. Įdiegta elektroninių dokumentų 

valdymo sistema „Avilys“.  

Dalyvauta dviejuose mokymuose, skirtuose 

elektroninių dokumentų valdymo sistemos 

„Avilys“ diegimui. 

Direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė 

„Aviliui“ įdiegti lopšelyje-darželyje 

„Saulėgrąža“. 

Paskirtas atsakingas darbuotojas, 

koordinuojantis dokumentų srautus ir juos 

nukreipiantis darbuotojams pagal pareigybes.  

Elektroninių dokumentų valdymas  tapo 

kryptingu, planuotu procesu, grįstu komandinio 

darbo principais. 

Į šį procesą įsitraukė vieninga komanda- 

darželio administracija. Komandos narių  

bendradarbiavimas tapo tikslingesnis,  

glaudesnis, orientuotas į įstaigos veiklos 

pasiekimus. Darbuotojai pritaikė turimą IKT 

įrankių  valdymo patirtį, patobulino  

kompiuterinio raštingumo gebėjimus.  

 

3.2. Įsisavinta finansų valdymo  apskaitos 

sistema FVAS. 

 

 

Kadangi įstaiga turi finansinį savarankiškumą, 

2022 metais įsisavinome finansų valdymo 

apskaitos sistemą. Į šį procesą įsitraukė įstaigos 

administracija, kuri patobulino finansinio 

raštingumo kompetencijas.  

 

3.3. Esu paskirta ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos laikinai einančio direktoriaus 

pareigas mentore. 2022 m. dalyvavau 

mentorių mokymo programoje. 

Mokymai padėjo kokybiškai konsultuoti ir teikti  

veiksmingą pagalbą naujai paskirtam 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos laikinam 

vadovui. Pagilintos žinios  kaučingo (ugdomojo 

vadovavimo) srityje leido kokybiškai 

organizuoti darbuotojų veiklos vertinimo 

metinius pokalbius.  

 

 

 

 

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 

Metinių 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. Efektyvus įstaigos veiklos  procesų valdymas. 

 

 

7.2. Vadovavimas mokytojų kompetencijų tobulinimui: gebėjimas remtis geriausiomis 

patirtimis. 

 

 

 

 

 

 

 



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. Tobulinti priešmokyklinio 

ugdymo vadybą.    

Kryptingas ir nuoseklus 

priešmokyklinio ugdymo 

kokybės siekis atsispindi 

įstaigos planavimo 

dokumentuose.  

 Iki 2023-01-10 parengtas ir 

patvirtintas  lopšelio-darželio 

metinis veiklos planas ir 

priešmokyklinių grupių 

metiniai planai.  

Nuosekliai rūpinamasi 

pedagogų kvalifikacijos 

kėlimu, organizuojami 

mokymai, konsultacijos, 

diskusijos, stiprinant 

tarpusavio 

bendradarbiavimą ir 

dalykines kompetencijas.  

Mokytojams, švietimo pagalbos 

specialistams organizuota ne 

mažiau dviejų mokymų 

(konsultacijų) priešmokyklinio 

ugdymo programos 

atnaujinimo klausimais.  

25 proc. priešmokyklinio 

pedagogų dalinasi savo 

patirtimi, sėkmės istorijomis su 

kolegomis įstaigos ir 

mikrorajono  metodinio ratelio 

„Sutartinis“ mąstu.  

Su priešmokyklinio 

ugdymo pokyčiais  

sistemingai 

supažindinami ugdytinių 

tėvai. 

Iki 2023-12-31 

priešmokyklinėse grupėse 

organizuota ne mažiau dviejų 

tėvų susirinkimų, kuriuose 

dalyvaus įstaigos administracija 

ir švietimo pagalbos 

specialistais.  

8.2. Užtikrinti gerą kiekvieno 

vaiko savijautą, kuriant įtraukią 

aplinką, įgyvendinant socialinio 

emocinio ugdymo programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagilintos mokytojų 

kompetencijos apie 

įtraukiojo ugdymo 

organizavimą, įtraukios 

aplinkos kūrimą, vaiko 

poreikių atpažinimą ir 

pagalbos jam teikimą. 

Iki 2023-09-01 organizuoti 

mokymai įstaigoje visiems 

pedagogams apie įtraukųjį 

ugdymą, palankios aplinkos 

kiekvienam vaikui kūrimą, 

vaiko poreikių atpažinimą ir 

veiksmingos pagalbos teikimą. 

Padidės vaikų, 

dalyvaujančių socialinio 

emocinio ugdymo 

programose, skaičius. 

Vaikai įgis naujų 

socialinių emocinių 

įgūdžių, sustiprins 

savivoką. 

Iki 2023-12-31 trys 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės (63 vaikai) įgyvendina 

programą „Zipio draugai“.  

Ne mažiau 85 proc. 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

padarys pažangą visose 

socialinės kompetencijos 



ugdymosi srityse pagal 

individualią raidą.   

Išlaikyta tėvų (globėjų) 

labai ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių vaiko 

savijautą įstaigoje, dalis. 

Atliktos tėvų (globėjų) 

apklausos rezultatai – ne 

mažiau 90 proc. vaikų darželyje 

jaučiasi gerai ir labai gerai.  

8.3. Efektyvinti saugios ir 

emociškai palankios įstaigos 

aplinkos puoselėjimą. 

 Bus siekiama, kad visi 

bendruomenės nariai 

jaustųsi saugiai, 

pasitikėtų vienas kitu, 

būtų pripažįstami ir 

vertinami.  

Iki 2022-03-01 atnaujintas 

įstaigos darbuotojų Etikos 

kodeksas, numatantis 

darbuotojų  pozityvaus 

bendravimo gaires.  

Iki 2022-02-01 patvirtinta 

įstaigos Etikos komisija.  

Iki 2023-03-01 pravesti 

metiniai pokalbiai išryškins 

darbuotojų stipriąsias puses, 

sustiprins darbuotojų ir vadovų 

tarpusavio dialoga  

95 proc. darbuotojų jaučiasi 

saugūs ir pasitikintys savimi. 

  

8.4. Užtikrinti racionalų ir 

efektyvų finansinių išteklių 

panaudojimą. Tobulinti finansinį 

raštingumą. 

Įstaigos finansinių 

išteklių racionalus, 

ekonomiškas, 

veiksmingas ir 

rezultatyvus 

panaudojimas.  

Nenumatomas lėšų trūkumas 

biudžetinių metų pabaigoje.  

 

 

 

Vidaus teisės aktų, 

susijusių su finansais, 

korekcija ir darbuotojų 

informavimas, 

atsižvelgiant į pokyčius 

įstatymuose ir teisės 

aktuose.  

100 proc. darbuotojų yra 

informuoti pasirašytinai apie 

pokyčius darbo apmokėjimo 

sistemoje  iki 2023-02-28. 

8.5.Taikant modernias ugdymo 

priemones ir inovacijas, gerinti 

ugdymo proceso kokybę ir 

užtikrinti jo įvairovę skirtingų 

poreikių vaikams.  

Sukurtos ir sėkmingam 

ugdymuisi pritaikytos, į 

šiuolaikinį vaiką 

orientuotos   atviros, 

funkcionalios, saugios, 

estetiškos ir tvarios 

STEAM erdvės  įstaigos 

viduje ir išorėje.  

 

 Iki 2023-09-01 sukurta ir 

moderniai įrengta STEAM 

erdvė lauko kupole.  

Atnaujinama vienos 

priešmokyklinės  grupės 

edukacinė aplinka, užtikrinanti 

vaikų patirtinį ugdymą per 

STEAM ir technologijas. 



 

 

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/liga. 

 

9.2.  Kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių stoka. 

 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                           

____________________                 __________                    _________________         ________ 
(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) 



 


