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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

2022 m. rugsėjo 1 dienai Šiaulių r. Gruzdžių lopšelyje-darželyje „Puriena“ (toliau – lopšelis-

darželis) sudarytos penkios grupės: 1–2 metų vaikai (12 vaikų), 3 metų (20 vaikų), 4 metų (20 

vaikų), 5 metų (20 vaikų), 6 metų (20 vaikų). Keturiems vaikams skirtas privalomas ikimokyklinis 

ugdymas. 

2022 m.  priešmokyklinio ugdymo programą baigė 12 vaikų. Visi jie išėjo į mokyklą 

pasirengę ir brandūs mokytis pagal pradinio ugdymo programą.  

 

 
 

Logopedo pagalba teikta 50-čiai ugdytinių turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Visi 

ugdytiniai, lankę logopedės pratybas, padarė pažangą, įveikti kalbos sutrikimai keturiems vaikams. 

Įstaigoje dirba 23 darbuotojai: 11 pedagoginių, 12 aptarnaujančio personalo. Įstaigos veiklai 

organizuoti patvirtinti 25,15 etatų. 

Pedagoginių darbuotojų amžiaus vidurkis 46,2 metai. Du mokytojai įgijo mokytojo 

metodininko kvalifikacinę kategoriją. 

2022 m. gruodžio 31 d. duomenimis, darbuotojų kasmetinių atostogų likučiai neviršija teisės 

aktais nustatyto atostogų dienų skaičiaus per metus. 

Lopšelio-darželio strategija: 

 Filosofija: Žaidimas yra mokslas. Mokslas yra žaidimas. Vaikai mokosi iš savo patirties. 

 Vizija: Atvira, patraukli, šiuolaikiška, nuolat besimokanti įstaiga, siekianti aukštesnės veiklos 

kokybės, ugdanti intelektualią, laisvą, kūrybingą, emociškai stiprią asmenybę. 

 Misija: Ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį 

ugdymą su sveikos gyvensenos kryptingu lavinimu, glaudžiai bendradarbiaujanti su šeima. 

 Prioritetinės veiklos kryptys:  
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 Sąlygų, užtikrinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, gerinimas. 

 Visapusiškai sveikos, aktyvios bendruomenės kūrimas. 

 Vadovaujantis lopšelio-darželio strateginiu planu 2020–2022 metams, Šiaulių rajono 

savivaldybės strateginiu veiklos planu 2022–2024 m. parengtas lopšelio-darželio veiklos planas 

2022 metams. 

 Visi bendruomenės nariai kryptingai dirbo, siekdami pagrindinių lopšelio-darželio veiklos 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo: 

 

1. Lopšelio-darželio strateginis tikslas – tobulinti ugdymo kokybę, užtikrinant ugdymo 

turinio kaitą, atitinkančią šiuolaikinius ugdymo tikslus. 

1.1. Metinis tikslas – Švietimo paslaugų prieinamumo kiekvienam ir ugdymo turinio 

gerinimas, siekiant vaiko asmeninės ūgties. 

1.1.1. Uždavinys – Užtikrinti ugdymo(si) turinio kaitą ir kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą. 

7 lopšelio-darželio mokytojai (70 proc.) dalyvavo programos „eTwinning“ kvalifikacijos 

tobulinimo nuotoliniuose seminaruose. Mokytojai su ugdytiniais įsitraukė į programos 

„eTwinning“ projektus –  dalyvavo 3-uose respublikiniuose projektuose: „Daržas ant palangės“, 

„Ar muzikos garsai turi spalvų?“, „Spalvotų savaitės dienų traukinys“, 2-uose tarptautiniuose 

projektuose: „Gems elephants and cups / gems filler ve yavrulati“, „Christmas cards 

exchange“. Už kokybišką projekto  „Gems elephants and cups/gems filler ve yavrulati“ veiklų 

įgyvendinimą mokytoja apdovanota nacionaliniu kokybės ženkleliu. 

Priešmokyklinėje grupėje ugdymo turinys modeliuotas taikant projekto metodą. 

Įgyvendinta 17 projektų: 4 lauko ir 13 vidaus. Visi ugdytiniai sistemingai mokėsi veikdami, įgavo 

sėkmingo mokymosi patirčių, mokėsi jiems tinkamu tempu, atrado ir išbandė tinkamiausią 

mokymosi būdą(-us). Dauguma ugdytinių geba prisiimti atsakomybę už komandinį darbą, 

rezultatų išbaigtumą, pateikimą, pristatymą. Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo 

programą dalijosi patirtimi su lopšelio-darželio mokytojais apie projektinio metodo taikymo 

galimybes siekiant vaiko asmeninės ūgties. 

Kiekvienoje ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėje 2 kartus per mėnesį 

ugdymas organizuotas netradicinėse erdvėse. Ugdant įvairius vaikų gebėjimus patirtinės veiklos 

vyko lopšelio-darželio vidaus erdvėse: „STEAM laboratorijoje“, „Atradimų kambarėlyje“, 

„Kūrybinėse dirbtuvėse“. Veiklos lauke metu, inicijuotos veiklos „STEAM erdvėje“, „Vaikystės 

sode“, „Jausmučiuose“. Aktyviai bendradarbiauta su Šiaulių rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos, Gruzdžių Augustino Griciaus filialo darbuotojomis: organizuoti 5 edukaciniai 

užsiėmimai, 4 šventės, 2 meninių darbų parodos. Apsilankyta Gruzdžių gimnazijoje, organizuotas 

susitikimas su būsima pirmos klasės mokytoja. Ugdytiniai dalyvavo 4 edukacinėse išvykose į 

Šiaulių miestą, išvykos į Gruzdžių miestelį, įvairių patirčių plėtotei, organizuotos 6 kartus. Veiklų 

organizavimas netradicinėse erdvėse kryptingai skatino vaikų smalsumą, įsitraukimą į prasmingą 

ugdymą(si), kompetencijų plėtotę, padidėjo vaikų motyvacija mokytis bendrojo ugdymo 

mokykloje. 

Visose grupėse STREAM veiklos inicijuotos 4 kartus per mėnesį. Ugdytiniai mokėsi 

tyrinėti, atlikti bandymus, matuoti, skaičiuoti, lyginti aplinkos daiktus, manipuliuoti įvairiomis 

priemonėmis, naudoti informacines technologijas, kompiuterines programas, išsakyti savo 

spėjimus bei išvadas. Vaikai turėjo galimybę įgyvendinti inžinerines idėjas, plėtoti kūrybiškumą, 

kaupė patirtį dialoginėje sąveikoje su lopšelio-darželio specialistais: meninio ugdymo mokytoja, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialiste, vykdančia sveikatos priežiūrą švietimo įstaigose. 

Dauguma priešmokyklinio amžiaus vaikų įgijo pasitikėjimo savimi, drąsiai eksperimentuoja, 

geba spręsti problemas, ieškoti, tyrinėti, kurti, sisteminti ir pristatyti sukurtus rezultatus. 

Sausio mėnesį lopšelio-darželio mokytojai organizavo respublikinį virtualų ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM projektą „Muzika ir žiema“. Projekte dalyvavo ir 

gerąja darbo patirtimi dalinosi 7 lopšelio-darželio mokytojai (70 proc.), 67 šalies mokytojai iš 24 

Lietuvos įstaigų, vykdančių ikimokyklinį / priešmokyklinį ugdymą. Mokytojai kūrybiškai 
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integravo STEAM veiklų elementus muzikinio ugdymo procese, plėtojant ugdytinių saviraišką, 

siekiant bendradarbiavimo su meninio ugdymo mokytojais.  

Parengtos 2 paraiškos dėl projektų finansavimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijai. 

Projekto „Sveikas maistas – sveikas aš“ įgyvendinimui skirta 370 Eur, projekto „Mes – gamtai, 

gamta – mums“ vykdymui skirti 500 Eur. 

Į vaiko ugdymo(si) procesą integruota sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas – 

mūsų džiaugsmas“. Įgyvendintos visos programoje numatytos veiklos, jas vykdant sudarytos 

sąlygos vaikų visapusei fizinei, psichinei, socialinei sveikatai ugdyti(s). 

Integruota Olimpinių vertybių ugdymo programa. Programoje dalyvavo visų grupių 

ugdytiniai ir mokytojai, įgyvendinta 10 programoje numatytų veiklų. Visi ugdytiniai įgijo 

teigiamos sporto ir fizinio aktyvumo patirties. 

Dalyvauta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 

2022“. Visų grupių ugdytiniai dalyvavo projekte, priimti 5 iššūkiai. Įgyvendintos dviejų iššūkių 

veiklos pripažintos projekto geriausiomis mėnesio veiklomis. 

Įgyvendintos 3, ilgalaikio sveikos gyvensenos ugdymo projekto „Sveikatiada“, veiklos. 

Visų grupių ugdytiniai drauge su mokytojais, savo šeimos nariais vykdė organizatorių pasiūlytas 

veiklas.  

Teikta paraiška Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui dėl projekto „Oranžinio kamuolio 

draugai“ finansavimo. Veiklų įgyvendinimui skirta 410 Eur. 

1.1.2. Uždavinys – kurti ir plėtoti lauko ir vidaus edukacines erdves. 

Lopšelio-darželio lauko teritorijoje įkurta edukacinė pažintinė erdvė „Vaikystės sodas“: 

įrengtas „Vabzdžių viešbutis“, pasodinta vaiskrūmių, obelų, kriaušių, aviečių sodinukų, įrengta 

daržo lysvė. 1 kartą per mėnesį visų grupių ugdytiniams inicijuotos patirtinės veiklos pažinimo, 

komunikacijos ir kt. kompetencijų plėtotei. Erdvėje sukurti 8 QR kodai. Vidaus erdvėse sukurti 5 

QR kodai. Visos mokytojos vaiko ugdymo(si) procese naudojosi sukurtais kodais, kūrybingai 

pritaikė įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams. 100 proc. priešmokyklinio ugdymo grupės 

ugdytinių žino ir geba naudotis QR kodų galimybėmis.   

3–4 m. amžiaus grupėje įrengta nauja atsipalaidavimo / nusiraminimo erdvė. Visi 

ugdytiniai erdvę išnaudoja pagal poreikius. Vis daugiau vaikų moka nusiraminti, atsipalaiduoti, 

pabūti su savo mintimis, atpažįsta pagrindines emocijas, pradeda jausmus reikšti tinkamais 

būdais, atsiranda jausmų raiškos kontrolė. 

Priešmokyklinio ugdymo grupėje sukurta edukacinė erdvė „Raidžių laboratorija“. 100 proc. 

ugdytinių geba pasirinkti veiklas, žaidimus su raidėmis, veikia su informacinėmis 

technologijomis, tyrinėja įvairius raidynus, kuria, improvizuoja, bendradarbiauja vieni su kitais, 

lavina atmintį, loginį mąstymą, gebėjimą bei motyvaciją sužinoti, išmokti, atrasti bei išbaigtai 

sukurti veiklas. Lavėja ankstyvojo skaitymo gebėjimai. 

Įsigytos interaktyvios grindys. 100 proc. ugdytinių naudojasi interaktyviomis grindimis, 

lavėja vaikų judesių koordinavimas, reakcija bei loginis mąstymas, pažintiniai bei matematiniai 

gebėjimai, priemone aktyviai naudojasi specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. 

Vaiko ugdymo(si) procese aktyviai naudoti edukaciniai robotukai – Bee-boot bitutės. 

Vaikai įgijo programavimo žinių, dauguma priešmokyklinio amžiaus vaikų savarankiškai geba 

programuoti pasinaudodami edukaciniais robotukais, patys vaikai susikūrė du edukacinius 

kilimėlius. 3 mokytojai dalinosi gerąja darbo patirtimi panaudojant šias priemones, pristatė savo 

sukurtus edukacinius kilimėlius. Sukurta 13 kilimėlių mokyti vaikus raštingumo, komunikavimo, 

skaičiavimo ir informacinių technologijų įgūdžių. 

1.1.3. Uždavinys – kurti besimokančią bendruomenę, siekiant efektyvesnio 

bendradarbiavimo bei palankaus mikroklimato. 

Metų pradžioje pateikta paraiška dalyvauti Lietuvos besimokančių darželių tinklo 

programoje. Per metus programos seminaruose, konsultacijose, diskusijose dalyvavo 100 proc. 

mokytojų, 100 proc. auklėtojų padėjėjų. Mokymuose įgytas žinias mokytojai pritaikė kurdami 

grupės ugdymo(si) aplinkas, taikydami naujus ugdymo metodus. 

12 lopšelio-darželio darbuotojų, dalyvaudami ilgalaikiuose mokymuose „Bendrojo ugdymo 
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mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo veikloje“, plėtė 

žinias apie vaikų psichikos sveikatą ir stiprino savo gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir 

nuostatas apie psichikos sveikatą, reikalingas spręsti sudėtingas kompleksines situacijas. 

12 lopšelio-darželio mokytojų dalyvavo ilgalaikės programos „Vaiko ir pedagogo sėkmės 

įtraukiajame ugdyme“ seminare „Įtraukaus ugdymo psichologiniai aspektai darželyje“. Plėtotas 

supratimas apie įtraukųjį ugdymą, gebėjimai taikyti metodus ir būdus įtraukiant į ugdymą 

kiekvieną vaiką, atliktos praktinės veiklos.  

Įvaizdžio kūrimo grupės nariai organizavo 1 edukacinę išvyką lopšelio-darželio 

darbuotojams, 1 renginį visai lopšelio-darželio bendruomenei, 1 edukaciją „Kūrybinės dirbtuvės“. 

Tikslo įgyvendinimo apibendrinimas. Tikslas įgyvendintas, visos suplanuotos priemonės 

įvykdytos laiku ir kokybiškai. Organizuotos veiklos leido pasiekti kiekvieno vaiko asmeninės 

ūgties. Atnaujintos lopšelio-darželio lauko edukacinės erdvės. Aktyviai ir tikslingai išnaudotos 

informacinės technologijos sudarė sąlygas aktyviam vaikų įsitraukimui. Besimokančios 

bendruomenės kūrimas padėjo tobulinti ugdymo procesą, skatino naujų ugdymo metodų paiešką 

bei galimybių juos pritaikyti darbui su vaikais atradimą. 

2. Savivaldybės strateginis tikslas – efektyvaus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo 

valdymo užtikrinimas. 

2.1. Metinis tikslas – užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimą. 

2.1.1. Uždavinys – atsižvelgiant į ugdytinių poreikius ir gebėjimus bei ikimokyklinio 

ugdymo metodines rekomendacijas įgyvendinti  ikimokyklinio ugdymo programą. 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas organizuotas vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo 

programa „Pažinimo takeliu“. Ikimokyklinio ugdymo programos turinys taikytas 4 grupėse, 

kiekvieno ikimokyklinio amžiaus vaiko asmeninei ūgčiai. Visose grupėse, pasinaudojant 

rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Žaismė ir atradimai“, integruotos 

inovatyvios veiklos. 

2 kartus per mokslo metus įvertinti pasiekimai, atlikta analizė: nustatyta atitiktis, kokio 

ugdytinių skaičiaus pasiekimai atitinka amžiaus tarpsniui būdingus pasiekimus, išsiaiškintos 

priežastys, numatytos priemonės pasiekimų gerinimui. Lyginant rugsėjo ir gegužės mėnesių 

vertinimo rezultatus, 71 proc. ikimokyklinio amžiaus vaikų padarė pažangą 15-oje sričių. 

2.1.2. Uždavinys – įgyvendinti priešmokyklinio ugdymo programą. 

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa įgyvendintą 1 grupėje. Nuo 2022 m. rugsėjo 1 

d. vaiko ugdymo(si) procesas organizuotas pagal atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo bendrąją 

programą. 

Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, drauge su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, dalyvaudamos projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“  ilgalaikiuose mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą?“, pagilino žinias apie ugdymo turinio modeliavimą, ugdymo 

inovacijų įgyvendinimą.  

2 kartus per mokslo metus įvertinti pasiekimai, atlikta analizė, informacija apie vaiko 

pasiekimus ir daromą pažangą tikslingai panaudota planuojant veiklą, dirbant su logopedu, su 

ugdytinių šeimomis. 

Gegužės mėn. parengtos ir gimnazijos būsimai pirmos klasės mokytojai pateiktos 

priešmokyklinio ugdymo pedagogo rekomendacijos. Į gimnaziją išvyko 12 pasirengusių mokytis 

joje ugdytinių. 

Tikslo įgyvendinimo apibendrinimas. Tikslas pasiektas. Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programos lopšelyje-darželyje sėkmingai įgyvendintos. Mokytojai 

parengė ilgalaikius grupių planus, atsižvelgdami į vaikų grupės savitumą, ugdymo(si) prioritetus, 

pasiekimų vertinimą. Bendradarbiaudami su pagalbos vaikui specialistu ruošė pritaikytas 

programas, organizavo į vaiką orientuotą ugdymą. Lopšelyje-darželyje įvyko nemažai renginių, 

akcijų, parodų, kuriuose vaikai atskleidė savo kūrybiškumo, socialinius, sveikos gyvensenos, 

komunikavimo, pažinimo ir skaitmeninius gebėjimus. 
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3. Savivaldybės strateginis tikslas – saugumo rajone didinimas. 

3.1. Metinis tikslas – vykdyti prevencines programas. 

3.1.1. Uždavinys – integruoti socialinio emocinio ugdymo programą „Kimochis“. 

Programa „Kimochis“ integruota 3-ose lopšelio-darželio grupėse, programoje dalyvavo 60 

ugdytinių. Vaikai įgijo gebėjimų atpažinti ir suprasti emocijas savyje ir kituose, bendravimo, 

savęs valdymo įgūdžių, gebėjimo priimti sprendimus ir konstruktyviai spręsti keblias situacijas. 

3.1.2. Uždavinys – integruoti Alkoholio, tabako ir kitą psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos programą. 

Visose grupėse į ugdymo procesą integruota Alkoholio, tabako ir kitą psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos programa. Programa integruota daugiau nei 5 val. per metus, joje 

dalyvavo 93 ugdytiniai. Įgyvendintos programoje numatytos veiklos, suformuotos savisaugos ir 

švaros laikymosi nuostatos, sveikos gyvensenos įgūdžiai, gebėjimai suprasti savo būseną, 

savijautą. 

Tikslo įgyvendinimo apibendrinimas. Tikslas pasiektas. Vykdytos prevencinės 

programos visapusiškam vaikų pasiruošimui gyventi visuomenėje, patenkinti vaikų ir tėvų 

poreikiai bei lūkesčiai. 

 

 

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. Gerinti 

ugdymo(si) 

turinio kaitą ir 

kokybišką 

ugdymo 

proceso 

organizavimą. 

 

1.1.1. 

Lopšelyje-

darželyje 

ugdymas 

organizuojam

as taikant 

inovatyvias 

idėjas 

ugdomajame 

procese. 

1.1.1.1. 45 proc. pedagogų 

dalyvauja programos 

„eTwinning“ projektuose. 

1.1.1.2. Priešmokyklinėje 

grupėje ugdymo turinys 

modeliuojamas taikant 

projekto metodą. 

Įgyvendinta 15–20 projektų. 

67 proc. ugdytinių pagerina 

socialinę, sveikatos, 

pažinimo, komunikavimo ir 

meninę kompetencijas. 

1.1.1.3. Visose grupėse 

plėtojamos 3–4 STEAM 

veiklos per mėnesį.  

1.1.1.4. 74 proc. ugdytinių 

pagerina mąstymo įgūdžius, 

moka spręsti problemas, 

diskutuoja, sutelkia dėmesį, 

lavina pagrindinius 

pojūčius: regėjimą, lytėjimą, 

klausą, uoslę, sustiprėjęs 

pasitikėjimo savimi 

jausmas. 

1.1.1.5. Stebėta ir analizuota 

visų pedagogų ugdomosios 

veiklos organizavimo, 

1.1.1.1.1. Skatintas mokytojų 

įsitraukimas į programos 

eTwinning projektus: 70 

proc. lopšelio-darželio 

mokytojai (70 proc.) 

dalyvavo programos 

„eTwinning“ tobulinimo 

nuotoliniuose seminaruose. 

Mokytojai su ugdytiniais 

įsitraukė į programos 

„eTwinning“ projektus ––  

dalyvavo 3-uose 

respublikiniuose projektuose: 

„Daržas ant palangės“, „Ar 

muzikos garsai turi spalvų?“, 

„Spalvotų savaitės dienų 

traukinys“, 2-uose 

tarptautiniuose projektuose: 

„Gems elephants and cups / 

gems filler ve yavrulati“, 

„Christmas cards exchange“. 

Už kokybišką projekto  

„Gems elephants and 

cups/gems filler ve yavrulati“ 

veiklų įgyvendinimą 

mokytoja apdovanota 

nacionaliniu kokybės 
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planavimo kokybė. 

Apibendrinti rezultatai 

aptarti mokytojų tarybos 

posėdyje, numatytos 

tobulinimo gairės (iki 2022 

m. gruodžio 17 d.). 

ženkleliu. . 

1.1.1.2.1. Inicijuotas ugdymo 

turinio atnaujinimas, 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje. Ugdymo  turinys 

modeliuotas taikant projekto 

metodą, įgyvendinta 17 

projektų: 4 lauko ir 13 vidaus. 

72 proc. ugdytinių pagerino 

socialinę, sveikatos, 

pažinimo, komunikavimo ir 

meninę kompetencijas.  Į 

gimnaziją išvyko visi 

ugdytiniai pasirengę mokytis 

joje. 

1.1.1.3.1 Skatintas vidaus ir 

lauko erdvių naudojimas. 

Visose grupėse STEAM 

veiklos inicijuotos 4 kartus 

per mėnesį. 

1.1.1.3.2.  Lyginant rugsėjo ir 

gegužės mėnesių vertinimo 

rezultatus, 71 proc. 

ikimokyklinio amžiaus vaikų 

padarė pažangą 15-oje sričių. 

 Dalyvavau analizuojant 

vaikų ugdymosi rezultatus. 2 

kartus per mokslo metus 

įvertinti pasiekimai, atlikta 

analizė: nustatyta atitiktis, 

kokio ugdytinių skaičiaus 

pasiekimai atitinka amžiaus 

tarpsniui būdingus 

pasiekimus, išsiaiškintos 

priežastys, numatytos 

priemonės pasiekimų 

gerinimui 

1.1.1.5.1. Stebėta 70 proc.  

mokytojų veikla, analizė ir 

rezultatai pateikti 2022-05-30 

Mokytojų tarybos posėdyje. 

1.2. Telkti 

besimokančią 

bendruomenę. 

1.2.1. 

Sudarytos 

sąlygos 

kiekvienam 

darbuotojų 

tobulėti, kelti 

profesinę 

kvalifikaciją.  

1.2.1.1. Įsitraukta į 

Besimokančių darželių 

tinklą, 2022 m. vasario – 

gruodžio mėnesiais. 

Dalyvauja 18 darbuotojų . 

1.2.1.1.1. Pateikiau paraišką 

dalyvauti Lietuvos 

besimokančių darželių tinklo 

programoje, įtraukiau 18 

darbuotojų (visus mokytojus, 

mokytojo padėjėjus ir 

auklėtojų padėjėjus). Baigė 

17 darbuotojų, nes vienas 

darbuotojas išvyko iš įstaigos. 

 

1.3. Inicijuoti 1.3.1. 1.3.1.1. Visos grupės 1.3.1.1.1. Skatinau daugiau 
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saugios ir 

sveikos, 

skatinančios 

veikti aplinkos 

kūrimą. 

 

Sėkmingas 

sveikos 

gyvensenos 

gebėjimų 

ugdymas (is). 

dalyvauja vaikų ir jaunimo 

olimpinio ugdymo projekte 

,,Olimpinė karta“.  

1.3.1.2. Iki 2022-09-01 

įkurtos trys naujos erdvės 

vaikų veiklai.  

dėmesio skirti vaikų fiziniam 

aktyvumui: integruota 

Olimpinių vertybių ugdymo 

programa (dalyvavo visų 

grupių ugdytiniai ir 

mokytojai), įgyvendinta 10 

programoje numatytų veiklų 

(visi ugdytiniai įgijo 

teigiamos sporto ir fizinio 

aktyvumo patirties), teikta 

paraiška Lietuvos tautiniam 

olimpiniam komitetui dėl 

projekto „Oranžinio kamuolio 

draugai“ finansavimo (veiklų 

įgyvendinimui skirta 410 

Eur.). 

1.3.1.2.1. Kartu su komanda, 

įkūriau lauko teritorijoje 

edukacinę pažintinę erdvę 

„Vaikystės sodas“ (įrengtas 

„Vabzdžių viešbutis“, 

pasodinta vaiskrūmių, obelų, 

kriaušių, aviečių sodinukų, 

įrengta daržo lysvė).   1 kartą 

per mėnesį visų grupių 

ugdytiniams inicijuotos 

patirtinės veiklos pažinimo, 

komunikacijos ir kt. 

kompetencijų plėtotei. 

Erdvėje sukurti 8 QR kodai. 

Vidaus erdvėse sukurti 5 QR 

kodai. Visos mokytojos vaiko 

ugdymo(si) procese naudojosi 

sukurtais kodais, kūrybingai 

pritaikė įvairių poreikių ir 

gebėjimų vaikams. 100 proc. 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės ugdytinių žino ir geba 

naudotis QR kodų 

galimybėmis.   

1.3.1.2.2. Padėjau įrengti 3–4 

m. amžiaus vaikų grupėje 

naują atsipalaidavimo / 

nusiraminimo erdvę; 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje edukacinę erdvę 

„Raidžių laboratorija“. 

1.3.1.2.3. Kartu su lopšelio-

darželio taryba, naudojant 

paramos lėšas, 2022-09-01 

įsigijome interaktyvias 

grindis.  Jų  pagalba buvo 
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lavinami ne tik vaikų judesiai, 

bet ir matematiniai 

sugebėjimai, vaikai turėjo 

galimybę susipažinti su 

abėcėle, planetomis, rinkti 

miško gėrybes arba tiesiog 

žaisti smagius žaidimus 

tokius, kaip futbolas arba 

boulingas, neišėję iš ugdymo 

įstaigos patalpų. 

1.4. Telkti 

bendruomenę 

ikimokyklinio / 

priešmokyklini

o ugdymo 

proceso 

patrauklumo 

didinimui 

 

1.4.1. 

Kryptingai 

skatinamas 

vaikų 

smalsumas, 

įsitraukimas į 

prasmingą 

ugdymą(si), 

didinama 

vaikų 

motyvacija 

ugdytis. 

1.4.1. Kiekvienoje 

ikimokyklinio / 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje bent 1 kartą per 

mėnesį ugdymas 

organizuotas netradicinėse 

erdvėse. 

 

1.4.1.1. Skatinau aktyvų 

bendradarbiavimą su 

socialiniais parneriais: Šiaulių 

rajono savivaldybės viešosios 

bibliotekos, Gruzdžių 

Augustino Griciaus filialo 

darbuotojomis, Gruzdžių 

gimnazija. Skatinau ugdymą 

neformalioje aplinkoje, 

sudariau tam sąlygas. 48 

veiklų  organizuota 

netradicinėse erdvėse.  

 

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. Telkiau besimokančią bendruomenę, stiprinau 

psichinę sveikatą. 

Kartu su visuomenės sveikatos biuro 

specialiste organizavau ir suteikiau 

galimybes12-ai darbuotojų, dalyvaujant 

ilgalaikiuose mokymuose „Bendrojo 

ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų 

visuomenės psichikos sveikatos srityje 

stiprinimo veikloje“, plėtoti žinias apie 

vaikų psichikos sveikatą ir stiprinti savo 

gebėjimus praktiškai pritaikyti žinias ir 

nuostatas apie psichikos sveikatą, 

reikalingas spręsti sudėtingas 

kompleksines situacijas. 

3.2. Inicijavau pagalbą mokytojams, dirbančiais su 

įvairaus gebėjimo vaikais.   

2022-11- 04 organizavau mokytojams 

seminarą „Įtraukaus ugdymo 
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psichologiniai aspektai darželyje“. 

Dalyvavo visi mokytojai. Išgirsti ir 

išmėginti metodai taikomi ugdymo 

procese ir 2023 metais bus 

analizuojama jų nauda. 

3.3.Skatinau sveikatos stiprinimą lopšelyje-

darželyje. 

Subūriau komandą parengti paraiškas 

dėl projektų finansavimo Šiaulių rajono 

savivaldybės administracijai. Projekto 

„Sveikas maistas – sveikas aš“  

įgyvendinimui skirta 370 Eur, projekto 

„Mes – gamtai, gamta – mums“ 

vykdymui skirti 500 Eur. 

Inicijavau sveikatos stiprinimo 

programos „Sveikas vaikas – mūsų 

džiaugsmas“ integravimą į ugdymo 

procesą. 

Subūriau komandą, kuri dalyvavo 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo 

centro projekte „Sveikata visus metus 

2022“.  

Įgyvendintos visos programose 

numatytos veiklos, jas vykdant 

sudarytos sąlygos vaikų visapusei 

fizinei, psichinei, socialinei sveikatai 

ugdyti(s). 

Visi ugdytiniai įgijo teigiamos sporto ir 

fizinio aktyvumo patirties. 
3.4. Inicijavau partnerystės tinklo „Lietuvos „Purienų“ 

žiedas“ veiklų įgyvendinimą. 
Dalyvavau dviejuose nuotoliniuose 

susitikimuose. Įgyvendintos visos plane 

numatytos veiklos. 

Parengiau pranešimą „Patirtinės veiklos 

Šiaulių r. Gruzdžių lopšelyje-darželyje 

„Puriena“ formuojant vaikų ekologinį 

sąmoningumą“ ir pristačiau 

tarptautiniame forume Kėdainiuose. 

Vykdytas 5 skirtingų įstaigų 

bendradarbiavimas, dalintasi gerąją 

patirtimi, plėtoti socialiniai įgūdžiai. 
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 
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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. 

7.2. 

 

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) 
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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) 

 


