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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Įstaigoje baigtas įgyvendinti 2016-2018 m. strateginis veiklos planas. Siekiant įgyvendinti 
strateginio plano tikslą – stiprinti įstaigos materialinę bazę ir tobulinti įstaigos informacinę 
sistemą, buvo: intensyviai bendradarbiaujama su Investicijų ir Statybos ir ekonominės plėtros 
skyriais įstaigos patalpų Kauno g. 2C renovacijos klausimais, įsigyta naujų ugdymo priemonių ir 
kompiuterinės įrangos bei atliekant kosmetinius remontus atnaujintos patalpos įstaigos viduje. 

įgyvendinantstrateginio plano tikslą – užtikrinti švietimo paslaugų plėtrą ir kokybę buvo: 
sudarytos sąlygos kiekvienam vaikui patirti augimą ir sėkmę, atsižvelgiant į jo gebėjimus, 
glaudžiai bendraujama ir bendradarbiaujama su ugdytinių šeimomis įvairių veiklų metu, 
sudarytos sąlygos vaikams lankyti papildomus užsiėmimus. Įgyvendinantstrateginio plano tikslą 
– plėtoti lygias ugdymosi galimybes ir prieinamumąbuvo vadovaujamasiSocialinės pedagoginės 
pagalbos teikimo lopšelyje-darželyje tvarkos aprašu, parengtas Socialinės pagalbos vaikui ir 
šeimai planas 2018-2019 m. m.,  įgyvendinamos socialinių įgūdžių ugdymo, prevencijos ir 
sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo programos bei glaudžiai bendraujama ir 
bendradarbiaujama su įvairią pagalbą teikiančiais socialiniais partneriais. 
Įgyvendinant metiniame įstaigos veiklos plane numatytą tikslą – gerinti ugdymo proceso kokybę, 
ugdant ir plėtojant lyderystę vykdomas ugdymo turinio ir veiklų stebėjimas bei vertinimas, 
pedagogų konsultavimas ugdymo klausimais, telkiamos bendruomenės narių darbo grupės įvairių 
dokumentų rengimui ir įgyvendinimui. Plėtojant edukacinę-kultūrinę veiklą įgyvendinami 
bendruomenės suplanuoti projektai, akcijos, parodos ir kitos veiklos. Užtikrinant racionalų 
finansinių išteklių panaudojimą rengiamos ir įgyvendinamos įstaigos biudžeto sąmatos, vykdomi 
viešieji pirkimai. 

 

 
II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 
vertinama, ar 

nustatytos užduotys 
įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Inicijuoti 
visų 
darbuotojų 
dirbančių su 

1.1.1. Dauguma 
pedagogų, 
lankydami 
seminarus, tobulins 

1.1.1.1. Kiekvienas 
pedagogas dalyvaus ne 
mažiau kaip 2 
seminaruose per metus. 

1.1.1.1.Visi pedagogai, išskyrus 
vieną, lankėsi daugiau kaip 
dvejuose seminaruose ir 
konferencijose rajone ir 



vaikais,  
kvalifikacijos 
kėlimą ir  
kompetencijų 
tobulinimą. 
 

kvalifikaciją 
veiklos 
organizavimo 
klausimais. 
1.1.2. Pedagogai 
dalyvaus rajono 
ikimokyklinio 
metodinio būrelio 
pasitarimuose ir 
bendradarbiaudami 
su kitų 
ikimokyklinių 
įstaigų  pedagogais 
kaups bei patys 
dalinsis gerąja 
patirtimi.  
 
 
 
1.1.3. Dauguma 
nepedagoginių 
įstaigos darbuotojų, 
dirbančių su 
vaikais, dalyvaus 
seminaruose ar 
kvalifikacijos 
kėlimo kursuose. 

 
 
 
 
1.1.2.1. Ne mažiau kaip 
60 proc. pedagogų 
dalyvaus rajono 
ikimokyklinio 
metodinio būrelio 
pasitarimuose. 
1.1.2.2. Ne mažiau kaip 
kartą per metus rajono 
ikimokyklinio 
metodinio būrelio 
pasitarimuose bent keli 
įstaigos pedagogai 
dalinsis gerąja 
patirtimi. 
 
1.1.3.1. Auklėtojų 
padėjėjos kartą per 
metus dalyvaus 1 
seminare. 
 

 

respublikoje tobulino 
kvalifikaciją veiklos 
organizavimo klausimais. 
 
1.1.2.1Rajono ikimokyklinio 
metodinio būrelio pasitarimuose 
dalyvavo apie 34 proc. įstaigos 
pedagogų. 
 
 
1.1.2.2.  Rajono ikimokyklinio 
metodinio būrelio pasitarimuose 
2018 metais pranešimus skaitė 
auklėtoja-metodininkė 
A.Kreivėnienė, auklėtoja 
L.Kubilienė, vyr. logopedė J. 
Aksomaitytė, direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui 
V.Aleškevičienė 
1.1.3.1.Mano iniciatyva  
įstaigoje buvo suorganizuotas 
seminaras auklėtojų padėjėjoms 
„Ikimokyklinio amžiaus vaikų 
ugdymo ypatybės darželyje“. 
Visos auklėtojų padėjėjos 
(išskyrus vieną)  dalyvavo dviejų 
dienų (12 akad. val.) seminare ir 
gilino žinias bei tobulino 
praktinius įgūdžius apie vaikų 
ugdymo ypatumus. Seminare 
dalyvavo ir kitų ugdymo įstaigų 
auklėtojų padėjėjos.  

1.2. Dalyvauti 
įstaigos 
pastatų, 
esančių Kauno 
g. 2C, Prienai 
renovacijos 
veiklose, 
įgyvendinant 
projektą 
„Prienų 
lopšelio-
darželio 
„Saulutė“ 
modernizavim
as didinant 
paslaugų 
prieinamumą“ 

1.2.1. 
Bendradarbiaujant 
su Prienų rajono 
savivaldybės 
administracijos 
Investicijų bei 
statybos ir 
ekonominės plėtros 
skyrių specialistais 
bus sėkmingai 
įgyvendinamos 
pavestos užduotys.  

1.2.1.1. Pateikti 
investicijų bei 
statybos ir 
ekonominės plėtros 
skyrių specialistams 
visą reikalingą 
informaciją. 
 
1.2.1.2. Pagal poreikį 
dalyvauti darbo grupių 
susitikimuose, 
susijusiuose su 
įstaigos pastatų, 
esančių Kauno g. 2C, 
renovacija. 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1.1. Telefonu ir elektroniniu 
paštu nuolat  bendravau su 
Investicijų skyriaus tuo metu 
l.e.p. vedėja V.Stasytiene ir 
Statybų ir ekonominės plėtos 
skyriaus vedėju R.Želviu bei 
skyriaus specialistu A.Seilium. 
 
1.2.1.2. Dalyvavau projekto 
„Prienų lopšelio-darželio 
„Saulutė“ modernizavimas, 
didinant paslaugų 
prieinamumą“(toliau projekto) 
darbo grupės pasitarime Prienų 
rajono savivaldybėje projekto 
detalių tikslinimo klausimais. 
Dalyvavau susitikime su 
Centrinės projektų valdymo 
agentūros darbuotojomis ir 
projekto darbo grupės nariais 
renovuojamo pastato Kauno g. 
2C teritorijoje. 



 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.1.3. Pagal 
galimybes ir 
kompetenciją prisidėti 
prie renovacijos 
dokumentų rengimo.  

Dalyvavau susitikime su 
projekto kuratore, techninio 
projekto rengėjais,  projekto 
darbo grupės nariais ir Prienų 
raj. savivaldybės administracijos 
direktoriumi E.Visocku, kuris 
vyko Centrinėje projektų 
valdymo agentūroje Vilniuje.  

 1.2.1.3. Teikiau visą su 
ikimokyklinio ugdymo 
organizavimu bei valdymu 
susijusią informaciją reikalingą  
projekto paraiškai parengti 
Investicijų skyriaus vedėjai 
V.Stasytienei.  
Peržiūrėdama paraiškos 
dokumentus, projekto planus ir 
radus neatitikimų, pagal savo 
kompetenciją, teikiau pasiūlymus 
dėl koregavimo ar patikslinimo.  

1.3. Inicijuoti 
naujo lopšelio-
darželio 
„Saulutė“ 
strateginio 
veiklos plano 
2019–2021 m. 
rengimą. 

1.3.1.Organizuoti 
2016-2018 m. 
strateginio plano 
įgyvendinimo 
įsivertinimą. 
2.3.2. Parengtas 
Prienų lopšelio-
darželio „Saulutė“ 
strateginis veiklos 
planas 2019-2021 
m. atitiks 
Valstybinę ir 
rajono švietimo 
strategijos 
prioritetus. 

1.3.1.1. Ne vėliau kaip 
iki 2018 m. liepos 24 
d. parengti Prienų 
lopšelio-darželio 
„Saulutė“ strateginį 
veiklos planą 2019-
2021 m. 

1.3.1.1. Sudaryta darbo grupė 
Strateginio veiklos plano 2016-
2018 m. analizei atlikti ir naujam 
Strateginiam veiklos planui 
2019-2021 m. parengti, 
direktoriaus įsak. Nr. (1.3)-V-39 
2018-08-31. 
Strateginio veiklos plano 2019-
2021 m. projektas parengtas 
2018 m. gruodžio pabaigoje ir 
vyksta jo derinimas su pedagogų 
ir darželio tarybomis. 

1.4. Kelti 
kvalifikaciją 
lyderystės ir 
švietimo 
įstaigos 
valdymo 
klausimais. 
 

1.4.1. Vadybos ir 
lyderystės įgūdžių 
įgijimas.  

1.4.1.1. Dalyvauti ne 
mažiau kaip 2 
seminaruose per 
metus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1.1. Kėliau kvalifikaciją 
lyderystės ir švietimo įstaigos 
valdymo klausimais:           
2018-03-20 6 akad. val. 
seminaras „Nauji vaikų 
maitinimą reglamentuojantys 
teisės aktai ir jų praktinis 
taikymas ugdymo įstaigose“, 
2018-05-17 6 akad. val. 
seminaras „Ugdomosios veiklos 
planavimas ir vaikų pasiekimų 
vertinimas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje“, 2018-09-20 
8 akad. val. respublikinė 
ikimokyklinio ugdymo 
konferencija „Kūrybiškas 
edukacinių erdvių kūrimas ir jų 
panaudojimas ugdomajame 
procese“, 2018-11-27 6 akad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1.2. Įgytas  žinias 
taikyti savo darbe, 
dalintis patirtimi su 
kolegomis.  

val. seminaras „Darbo kodekso, 
darbo apmokėjimo įstatymų 
praktinis taikymas“, 2018-11-28 
8 akad. val. respublikinė 
konferencija „Įgalinančios 
partnerystės link: darželio 
bendruomenės galia“, 2018-12-
06 paskaita „Mobilizacijos 
sistema, ginkluota ir neginkluota 
gynyba“, 2018-12-14 6 val. 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginys „Novatoriškos 
ugdymo(si) praktikos Panevėžio 
rajone“.                              
1.4.1.2. Seminaruose ir 
konferencijose įgytas  žinias 
panaudojau rengiant naujus ir 
atnaujinant senus įstaigos veiklą 
reglamentuojančius dokumentus.  
Gauta informacija ir naujienomis 
dalinausi su kolegomis. Pagal 
poreikį kolegoms persiunčiau ir 
gautą informaciją.   

 
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. Užduotys ar 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.Palankaus vaiko 
sveikatai maitinimo 
organizavimo 
užtikrinimas. 

3.1.1. Praktinis žinių, įgytų seminare „Nauji vaikų maitinimą 
reglamentuojantys teisės aktai ir jų praktinis taikymas ugdymo 
įstaigose“ pritaikymas, analizuojant dokumentus ir valgiaraščius. 
3.1.2. Konsultuojantis su Prienų maisto ir veterinarijos tarnybos 
vyriausiąja specialiste-maisto inspektore Aušra Valaikiene ir 
bendradarbiaujant su darželio bendruomene 2018 m. spalio  25 d. 
parengti pasiūlymai valgiaraščių pakeitimuiNr. (1.9)-D2-123 ir 
išsiųsti vaikų maitinimą organizuojančiai įmonei UAB „Sotega“. 
3.1.3. Vaikų maitinimas organizuojamas pagal naujai parengtus 
(atsižvelgus į gautas pastabas) ir su Prienų maisto ir veterinarijos 
tarnyba suderintus valgiaraščius. 

3.2.  
3.3.  
3.4.  
3.5.  

 
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 
Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 



vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos) 

4.1.    
4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 
III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai + 
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1. 
6.2. 

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

 
IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 
 
8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 
______________________                 __________                    _________________         
__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 
IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 



 
9. 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) 

9.1.   
9.2.   
9.3.   
9.4.   
9.5.   

 
10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali 
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
10.1. 
10.2. 
10.3. 

 
 
______________________                 __________                    _________________         
__________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 
Susipažinau. 
____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
 
 
 

 
 


