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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

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

bei rodikliai) 

      Strateginio plano 2022–2024 m. ir Veiklos plano 2022–2023 m. m. prioritetai yra: švietimo paslaugų 

kokybė, šiuolaikinius ugdymosi reikalavimus ir bendruomenės narių poreikius atitinkanti sveika, saugi, 

estetiška vaikų ugdymą(si)  skatinanti aplinka, demokratiški pedagogo – ugdytinio – šeimos santykiai, kur 

pedagoginė sąveika vyksta bendradarbiavimo principu. Jų įgyvendinimui numatyti tikslai: 1. Gerinti 

švietimo paslaugų kokybę, siekiant ugdytinių ugdymo(si) pažangos ir pasiekimų. 2. Didinti ikimokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo(si) prieinamumą bei sudaryti  sąlygas vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

tenkinimui. 3. Kurti sveiką, saugią, estetišką vaiko ugdymą(si) skatinančią aplinką ir palaikyti tvarius 

santykius bendruomenėje. 

      Šiems tikslams įgyvendinti buvo numatyti šie uždaviniai: 

1.1. Užtikrinti ugdymo proceso planavimą, atsižvelgiant į vaikų pasiekimų vertinimo rezultatus. 1.2. 

Plėtoti kolegialų pedagogų bendradarbiavimą. 2.1. Skirtingais būdais ir priemonėmis viešinti įstaigos 

vykdomas veiklas. 2.2. Pasiruošti įtraukiajam ugdymui, užtikrinant specialiąją pedagoginę pagalbą 

vaikams. 3.1. Formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir tenkinti prigimtinius vaikų poreikius. 3.2. 

Dalyvauti Švietimo ir sporto skyriaus organizuojamų Erasmus+  projektų veiklose. 3.3. Skatinti pagarbų 

elgesį ir eliminuoti patyčias vaikų tarpe, planingai įgyvendinant socialinio-emocinio ugdymo programas. 

3.4. Turtinti įstaigos materialinę bazę, kuriant funkcionalią ugdymo(si) aplinką. 

       Ugdymo procesas organizuojamas pagal ikimokyklinio  ugdymo „Saulės zuikučiai“ programą, 

integruojant meninio ugdymo programą „Do, re, mi“, sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programą 

„Augu saugus, sveikas, stiprus“, ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymo ir 

socialinės partnerystės programą „O jeigu būtų kitaip...“, „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos“ programą. Socialinio-emocinio intelekto ugdymo programą „Kimochis“ 

įgyvendina 2 grupės, likusios 6 grupės turi teorinę-metodinę medžiagą ir atskirus šios programos elementus 



integruoja į kasdienines ugdomąsias veiklas. 

       Ikimokyklinio ugdymo programa „Saulės zuikučiai“ glaudžiai siejasi su Ikimokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų aprašu. Siekiant kokybiško ikimokyklinio ugdymo programos „Saulės zuikučiai“ įgyvendinimo 

kasdieninė veikla planuojama nuosekliai, tikslingai pildant ugdomosios veiklos savaitės planą, naudojant 

metodą „Plaukimo takelis“ orientuojantis į galutinį vaiko pasiekimų rezultatą įgyvendinus uždavinius. 

Planuojant veiklą atsižvelgiama į vaikų pasiekimus. Vaikų pasiekimai vertinami du kartus per metus, pagal 

18 pasiekimo sričių. Atsižvelgdamas į individualią vaiko pažangą pedagogas tikslingai planuoja 

individualią ir grupės veiklą.   

      Ugdymo procesas vertinamas pagal patvirtintą pedagoginio darbo priežiūros planą: vertinamas grupių 

aplinkų pasiruošimas naujiems mokslo metams ir jų pritaikymas ugdytinių poreikiams, stebimos atviros 

ugdomosios veiklos, atliekama vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių vertinimo ir darbo su jais 

priežiūra taip pat vykdoma dienynų priežiūra. 

      Siekiant įtraukti tėvus į darželio veiklą ir aktyviai dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese bei tobulinti 

pedagogų ir tėvų bendradarbiavimą yra naudojamos šiuolaikinės tėvams patrauklios informacijos 

perteikimo bei bendravimo ir bendradarbiavimo formos. Karantino metu pedagogai dirbdami nuotoliniu 

būdu susikūrė uždaras Facebook ir Messenger grupes. Šių medijų pagalba ir šiuo metu pedagogai, kelia 

savo pačių nufilmuotus video, veiklų nuotraukas ir kitą mokomąją medžiagą,  bendrauja su  ugdytiniais ir 

jų tėveliais. Stebimas akivaizdus bendradarbiavimo su tėvais pokytis, dauguma jų aktyviai įsitraukia į vaiko 

ugdymo(si) procesą taip pat tėvai aktyviai bendrauja ir bendradarbiauja tarpusavyje, dalijasi patirtimi, 

dalyvauja įstaigos bendruomeninėse veiklose. Taikant šią informacijos perteikimo bei bendravimo ir 

bendradarbiavimo formą,  gaunamas greitas grįžtamasis ryšys. 

      2020 m. rugsėjo mėn. įstaigoje įdiegus elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ sumažėjo laiko sąnaudos 

darbuotojams pildant ir perduodant dokumentus, vykdant ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimą, 

tėvams suteikiama informacija apie veiklų planavimą. Šiuo metu elektroniniu dienynu naudojasi grupių 

mokytojos, meninio ugdymo pedagogė, logopedė ir administracija. 

        Lopšelio-darželio ,,Saulutė“ darbuotojai kvalifikaciją kelia atsižvelgdami į įstaigos kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetus, tikslus, uždavinius, asmeninio tobulėjimo perspektyvas, kvalifikacijos tobulinimui 

skirtas lėšas. Įstaigai nupirktos nuotolinės ilgalaikės akredituotos kvalifikacijos tobulinimo programos iš 

VšĮ „Gyvenimo universitetas“ „Bazinė VIP narystė“ (175 kvalifikacijos tobulinimo renginiai) pedagogams 

ir ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjoms, VšĮ „Mokymosi mokykla“ Besimokančių darželių tinklo 

programa „STREAM ugdymo filosofija“ (6 nuotolinės diskusijos, 6 nuotoliniai mokymai, 6 virtualūs 

vizitai į įstaigas visame pasaulyje). Įstaigos darbuotojai tobulino žinias vaikų ugdymo klausimais. 

Akredituotos video mokymų platformos leidžia taupyti laiką, darbuotojai mokymuose dalyvauja jiems 

patogiu metu.  

         Pedagoginiai darbuotojai vasario-kovo mėn. dalyvavo 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo 

programoje „Ugdymo proceso tobulinimas naudojant elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ ikimokyklinio 

ugdymo įstaigose“, kad geriau susipažinti su e. dienyno programa bei įvaldyti visas e. dienyno programos 

funkcijas. 

         Grupių ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjos dalyvavo Prienų švietimo pagalbos tarnybos 

organizuotoje 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programoje „Auklėtojų padėjėjų vaidmuo kuriant 

emociškai palankią ir ugdymui vertingą aplinką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“. Programoje įgytas 

žinias pritaikė savo tiesioginiame darbe.  

          Gegužės 26 d. mūsų įstaigoje vyko ikimokyklinio ugdymo pedagogų metodinė diena. Dvi pedagogės  

dalijosi gerąja patirtimi skaitydamos pranešimus: „Interaktyvių priemonių panaudojimas ugdymo 

procese“, „Vaikų socialinio-emocinio intelekto ugdymas, pasitelkiant programą „Kimočiai“ (mokytoja 



Jūratė Vilkaitė Barcelos) ir „Microsoft Power Point panaudojimo galimybės dirbant su ikimokyklinio 

amžiaus vaikais“ (mokytoja Gintarė Bendinskaitė). 

         Kiekvienais metais rengiamos kvalifikacijos tobulinimo programų suvestinės. Išklausius 

seminarus, dalyvavus mokymuose įgyta gerąja  patirtimi dalinamasi Metodinės grupės, Mokytojų tarybos 

pasitarimuose. 

         Vyksta kolegialus pedagogų bendradarbiavimas „Auklėtoja – auklėtojai“ pedagogai dalyvauja vieni 

kitų veiklose. Filmuotos atviros ugdomosios veiklos aptariamos Metodinės grupės pasitarimuose 

atkreipiant dėmesį į veiklų planavimą ir įgyvendinimą. Informacijos apie gerosios patirties sklaidą 

apibendrinimas  fiksuojamas metinėse ataskaitose. 

      Siekdami pristatyti bendruomenę ir jos vykdomas veiklas ikimokyklinio ugdymo mokytojai ir 

administracija nuolat publikuoja straipsnius įstaigos ir ne tik įstaigos internetinėse svetainėse, rajoninėje 

spaudoje.  

       Ruošdamiesi įtraukiojo ugdymo organizavimui gruodžio mėn. didesnė dauguma įstaigos pedagogų 

dalyvavo seminare „Struktūruoto ugdymo taikymo aspektai dirbant su specialiųjų ugdymo(si) poreikių 

turinčiais vaikais bendrojo ugdymo grupėje“. Siekiant išsiaiškinti įstaigos  pasirengimo įtraukiajam 

ugdymui lygį atlikta elektroninė pedagogų apklausa. Apibendrinus apklausos duomenis, išryškėjo esama 

situacija įstaigoje ir kuriamos veiklos gairės įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui. 

      Siekiant patenkinti prigimtinį vaikų poreikį judėti, ugdyti sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus 2021–

2022 m. m. 2022–2023 m. m. Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvavo ir toliau dalyvauja: 

 ilgalaikiame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“; 

  Lietuvos futbolo federacijos ilgalaikės masinio futbolo užimtumo programos „Sugrąžinkime 

vaikus į stadionus“ ikimokyklinio ugdymo įstaigoms skirtame projekte „Futboliukas“; 

 Europos sporto savaitės „BeActive“ renginyje ,,Mažųjų maratonas“, darželio kieme bėgtas 

maratonas; 

 „Europos judriosios savaitės 2022“ renginyje minint Tarptautinę dieną be automobilio, „Rieda ratai 

rateliukai“. Vaikai riedėjo paspirtukais, triratukais, balansiniais dviračiais, traukiamais ir 

stumiamais ratuotais žaislais, karučiais, pirkinių vežimėliais bei stūmė lėlių vežimėlius; 

 RIUKKPA inicijuota akcijoje ,,Mažoji mylia 2022“ organizuotas masinis bėgimas Prienų 

„Ąžuolo“ progimnazijos stadione; 

 akcijoje „Sportuojantis koridorius“ 2022 m. spalio 27 d.; 

 „Žiemos olimpinės žaidynės 2022“ ugdytiniai praktiškai išbandė žiemos olimpinių žaidynių sporto 

šakas 2022 m. sausio 26 d; 

 Velykinių kiškų bėgime  2022 m. balandžio 19 d. 

      Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ dalyvavo Prienų r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto 

skyriaus koordinuojamame „Erasmus+“ programos 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo darbuotojų 

mobilumo projekte Nr. 2020-1-LT01-KA101-077685 „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link 

poveikio“. Projektas buvo įgyvendintas 2020 m. gruodžio–2022 m. gruodžio mėn. Projekto tikslas – 

sukurti mokinių mokymuisi palankią mokyklų emocinę aplinką sudarant sąlygas mokyklų darbuotojams 

įgyti reikiamų žinių ir įgūdžių šioje srityje, susipažinti su kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi. Projekto 

veiklomis mokyklų emocinė aplinka buvo gerinama dviem aspektais: emociškai tvarių santykių tarp 

mokyklos bendruomenės narių kūrimas ir patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje. Prienų lopšelio-

darželio „Saulutė“ direktorės 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr.(1.3)-V-12 buvo sudaryta darbo grupė 

projekto veikloms vykdyti.  

       Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ pedagogai pildė internetinę klausimyno „Emociškai tvarių santykių 

tarp darželio bendruomenės narių kūrimas/patyčių eliminavimas darželio aplinkoje“ formą. Apibendrinus 



anketų duomenis išsigrynintos 3 spręstinos problemos  emociškai tvarių santykių kūrimo ir patyčių 

eliminavimo srityse. 

        2022 m. iš vykusių stažuočių: „Emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių 

kūrimas“ Graikijoje ir „Patyčių eliminavimas mokyklos aplinkoje“ Italijoje parsivežtos  idėjos pritaikytos 

išsigrynintų įstaigos problemų - geranoriškumo  ir pagarbos stoka bendraujant ir bendradarbiaujant tarp 

bendruomenės narių, pastebimų patyčių užuomazgų ugdytinių tarpe, sprendimui. 

        Socialiniam-emociniam intelektui ugdyti, visose grupėse, naudojami grožinės literatūros kūriniai, 

pačių ikimokyklinio ugdymo mokytojų pagamintos metodinės priemonės. Vaikų emocinės savijautos 

pagerėjimas pastebimas žaidžiant komandos formavimo žaidimus, vaikų emocinio intelekto augimas, 

mikroklimato pagerėjimas, darna ir sutarimas grupėje išmokus atpažinti savo ir kitų emocijas. 

         Emociškai tvarių santykių tarp mokyklos bendruomenės narių kūrimui įstaigos darbuotojams 

organizuotos komandos formavimo veiklos neformalioje aplinkoje. Artimesniam susipažinimui siekiant 

geranoriškumo didinimo ir tvarių tarpasmeninių santykių kūrimui darbuotojams įrengtas poilsio kambarys, 

suteikiama galimybė pailsėti bei susitikti su kolegomis neformaliam bendravimui.  

    Turto ir lėšų administravimas, papildomų finansinių išteklių pritraukimas. 

    Ugdymosi aplinkos tobulinimui iniciavau ir užtikrinau mokymo priemonių (mokymo lėšos) pirkimą už 

1 540 EUR, auklėtojų ir kitų darbuotojų darbo vietų gerinimui IKT eksploatavimą ir diegimą už 2 400 

EUR (iš jų: mokymo lėšos 800 EUR, savivaldybės biudžeto lėšos 1 600 EUR). Gyventojų pajamų 

mokesčio paramos surinkta 949.40 EUR, už virtuvės patalpų ir įrangos nuomą gauta 3 233.49 EUR. 

    2022 m. biudžeto planas įvykdytas 99,0 %. 2022 m. biudžeto planą sudarė 701 400 EUR: 

- Darbo užmokesčio lėšos 548 500 EUR (mokymo lėšos 235 500 EUR, savivaldybės b. 311 400 EUR) 

lėšos ukrainiečių vaikų ugdymui 1 600 EUR. Socialinio draudimo įmokos sudarė 8 600 EUR. 

- Prekės ir paslaugos 116 600 EUR (mityba 58 000 EUR, medikamentai 200 EUR, ryšių paslaugos 800 

EUR, apranga ir patalynė 2 500 EUR, remonto ir eksploatacijos  išlaidos 3 500 EUR, kvalifikacija 2 

200 EUR, komunalinės paslaugos 28 900 EUR, IKT prekės ir paslaugos 2 400 EUR, reprezentacinės 

išlaidos 100 EUR, kitos prekės ir paslaugos 18 000 EUR), ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 2 000 EUR. 

- Darbdavių socialinė parama sudarė 25 700 EUR. 

 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų 

užduotys 

 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.Užtikrinti 

ugdomosios 

veiklos 

planavimo ir 

organizavimo  

kokybę. 

 

1.1.1. Ikimokyklinio 

ugdymo programos 

„Saulės zuikučiai“ ir 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

rezultatų dermė 

planuojant ir 

organizuojant ugdymo 

procesą. 

 

1.1.1.1.Du kartus per 

metus visose 8 grupėse 

bus atlikti  vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimai ir aptarimai. 

 

 

 

 

 

Visose 8 grupėse buvo atlikti du vaikų 

pasiekimų vertinimai: pirmas vertinimas iki 

2022 m. gegužės 17 d., antras vertinimas iki 

2022 m. lapkričio 12 d. Pirmo vertinimo ir 

planavimo dermė aptarta Mokytojų tarybos 

posėdyje 2022 m. gegužės 31 d. Antro 

vertinimo ir planavimo dermė aptarta 

Metodinės grupės pasitarime 2022 m. 

lapkričio 24 d. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.Trumpalaikių 

(savaitinių) ugdomųjų 

veiklų planavimo ir 

organizavimo kokybės 

pagerėjimas 

pasinaudojus 

elektroninio dienyno 

„Mūsų darželis“ 

teikiamomis 

galimybėmis.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.2.Inicijuotos ir 

įvykusios dvi diskusijos 

su pedagogais, 

pasidalijimai patirtimi 

apie ugdymo proceso 

veiklų planavimą 

atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų vertinimo 

rezultatus.  

  

 

 

1.1.1.3.  Atliktos visų 8 

grupių savaitinių 

veiklos planų  ir vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo ataskaitų 

dermės analizės. 

Parengtos dvi pirmo ir 

antro pusmečio 

ataskaitos. Rezultatai 

aptarti metodinės 

grupės pasitarimuose. 
 

1.1.2.1. Bent 95%  

įstaigos pedagogų gilins 

žinias 40 akad. val. 

programoje apie 

virtualaus mokymo 

turinio platformos 

„Mūsų darželis“ 

platesnes naudojimo 

galimybes. Visos 

mokymuose 

dalyvavusios pedagogės 

įgytas žinias pritaikys 

planuodamos ir 

organizuodamos 

veiklas. 

 

1.1.2.2. Logopedo 

vykdomų kalbos ir 

kalbėjimo sutrikimų 

šalinimo, veiklų 

tęstinumas įtraukiant jas 

į savaitinius grupių 

planus bei integruojant į 

grupėse organizuojamas 

veiklas. Planų analizės, 

stebėjimas ir 

bendradarbiavimo 

koordinavimas.  

 

Pirma diskusija vyko Mokytojų tarybos 

posėdyje 2022 m. gegužės 31 d., antroji - 

Metodinės grupės pasitarime 2022 m. 

lapkričio 24 d. Diskusijų metu buvo aptarti 

vaikų pasiekimų rezultatai, pristatyti 

planavimo ypatumai, atsižvelgiant į 

pasiekimų vertinimo sritis, kuriose ugdytinių 

pasiekimai yra žemesni. Pedagogai dalijosi 

patirtimi veiklų planavime ir organizavime, 

geraisiais pavyzdžiais ir aukštais pasiekimų 

vertinimais tam tikrose srityse. 

 

Buvo parengtos visų 8 grupių ataskaitos 

„Ikimokyklinio ugdymo programos „Saulės 

zuikučiai“ ir vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimo rezultatų dermė“. Metodinės 

grupės pasitarime pristatant ataskaitų analizę 

buvo priimtas susitarimas. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos konsultuosis viena su 

kita veiklų planavimo ir organizavimo 

klausimais, srityse kuriose vaikų pasiekimų 

vertinime padaryta didžiausia pažanga. 

 

 

Visi pedagogai ir administracijos darbuotojai 

vasario-kovo mėn. dalyvavo 40 akad. val. 

kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Ugdymo proceso tobulinimas naudojant 

elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, praktiškai 

išbandė e. dienyno programą bei įvaldė 

daugumą e. dienyno programos funkcijų. Tai 

patvirtina praktinių užduočių atlikimas be 

klaidų ir aktyvus e. dienyno funkcijų 

naudojimas metų eigoje. 

 

 

 

 

 

Išanalizavus grupių dienynų savaitinius 

planus aiškiai matomas abipusis logopedo ir 

grupių mokytojų bendradarbiavimas veiklų 

tęstinumas ir integracija. Kiekvienos iš 5 

ikimokyklinio amžiaus grupių savaitinių 

planų peržiūra, bendradarbiavimo tikslu tarp 

logopedo ir pedagogų vyko kartą per 

ketvirtį. Pastabos aptartos individualių 

pokalbių metu. Esant dideliam vaikų, 

turinčių kalbėjimo sutrikimų, skaičiui aptarta 

galimybė logopedo pagalbą suteikti vaikams, 

nepatekusiems į oficialų sąrašą, vietoje 

vaikų kuriems paskirta logopedo pagalba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Plėtojamas 

kolegialus pedagogų 

bendradarbiavimas 

„Auklėtoja – 

auklėtojai“ 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2.3. Meninio 

ugdymo pedagogo 

veiklų integravimas į 

grupės savaitines 

ugdomąsias veiklas 

įtraukiant į savaitinius 

grupių planus. Planų 

analizės, stebėjimas ir 

bendradarbiavimo 

koordinavimas. 

 

 

 

1.1.2.4. Pedagogų, 

logopedo, meninio 

ugdymo pedagogo ir 

tėvų 

bendradarbiavimas, 

planuojamų veiklų 

įgyvendinimo 

efektyvumas, suteikiant 

tėvams savaitinių 

grupės veiklos planų 

peržiūros teises. 

Bendradarbiavimo 

aptarimas bent du kartus 

metų eigoje Metodinės 

grupės pasitarimuose.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1. Visos 

pedagogės stebės bent 

po vieną kolegės 

ugdomąją veiklą ir 

pasikvies bent po vieną 

kolegę į savo vedamą 

ugdomąją veiklą. 

Stebėtų veiklų 

aptarimas atkreipiant 

dėmesį į veiklų 

planavimą ir 

 

Išanalizavus grupių dienynų savaitinius 

planus matomas abipusis meninio ugdymo 

pedagogės ir grupių mokytojų 

bendradarbiavimas veiklų tęstinumas ir 

integracija. Meninio ugdymo pedagogė 

parenka muzikinius kūrinius, pagal 

mokytojų suplanuotas savaitines temas. Visų 

grupių savaitinių planų peržiūra, 

bendradarbiavimo tikslu tarp meninio 

ugdymo pedagogės ir grupių pedagogų vyko 

kartą per ketvirtį. Pastabos aptartos 

individualių pokalbių metu. 

 

Bendradarbiavimas tarp įstaigos pedagogų ir 

tėvų  grupės veiklų planavimo ir 

organizavimo klausimais vyko uždarose 

Messenger ir Facebook grupėse. Grupių 

mokytojos sistemingai kėlė medžiagą apie 

planuojamas veiklas ir jų organizavimą. Iš 

tėvų greitos reakcijos į žinutes galima spręsti 

apie aktyvų tėvų domėjimąsi veiklomis. 

Visų 131 ugdytinio bent vienas iš tėvų yra 

prisijungęs ir naudojasi Messenger ir 

Facebook uždarų grupių teikiamomis 

bendravimo galimybėmis. 

Administracijai turint prieigą prie kiekvienos 

uždaros grupės palengvėja 

bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, 

atsirado galimybė greitai reaguoti atsakant į 

rūpimus klausimus. 

Dėl užsitęsusių biurokratinių kliūčių prieiga 

prie el. dienyno savaitinių planų peržiūros 

tėvams nesuteikta. 

Rudenį ir pavasarį Metodinės grupės 

pasitarimuose aptarta bendradarbiavimo 

klausimai tarp grupės pedagogų ir logopedo, 

grupės mokytojų ir meninio ugdymo 

pedagogo, darželio pedagogų ir tėvų. 

Pasidalinta sėkmės istorijomis ir aptartos 

problemos ir jų sprendimo būdai. 

 

Visos pedagogės yra stebėję po dvi ir 

daugiau kolegių ugdomųjų veiklų. 

Pedagogės noriai dalijosi profesine patirtimi 

su mažesnę patirtį turinčiomis pedagogėmis. 

Turinčios mažesnę patirtį pedagogės kvietėsi 

į ugdomąsias veiklas didesnę patirtį turinčias 

koleges. Administracija (direktorė ir 

pavaduotoja ugdymui) stebėjo po dvi ir 

daugiau visų pedagogių ugdomąsias veiklas 

ir teikė individualias konsultacijas veiklų 

planavimo ir organizavimo klausimais. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Efektyvus 

auklėtojų padėjėjų 

darbas  ugdomosios 

veiklos įgyvendinime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Informacijos 

apie įstaigos veiklą 

sklaida. 

įgyvendinimą. 

Informacijos apie 

gerosios patirties 

sklaidą apibendrinimas 

metinėse ataskaitose. 

 

 

 

 

 

1.1.3.2. Trijų 

pedagogių, siekiančių 

įgyti aukštesniąją 

kvalifikacinę kategoriją, 

veiklų stebėjimas, 

aptarimas ir vertinimas 

su įstaigos pedagogais.  

 

1.1.4.1. Bent 80% 

auklėtojų padėjėjų 

dalyvaus ilgalaikėje 

įgūdžių tobulinimo 

programoje ir įgytas 

žinias pritaikys darbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2. Bent 80% 

auklėtojų padėjėjų 

dalyvaus nors dvejose 

filmuotų ugdomųjų 

veiklų stebėjimuose ir 

aptarimuose 

akcentuojant auklėtojos 

padėjėjos vaidmenį. 

Praktinių veiklų 

stebėjimo metu įgytos 

žinios pritaikytos darbe.  

 

1.1.5.1. Metų eigoje  

bus parengtas ir darželio 

svetainėje bei rajoninėje 

spaudoje publikuojamas  

bent vienas straipsnis 

pristatantis įstaigos 

Kolegialus bendradarbiavimas peržengė 

įstaigos ribas. Vyr. mokytojos Lauros 

Revinskienės vesta atvira ugdomoji veikla 

„Sportuojantis koridorius“ įstaigos ir rajono 

ikimokyklinio ugdymo pedagogams suteikė 

galimybę pasidalinti patirtimi su platesne 

pedagogų bendruomene. Veikloje dalyvavo 

po vieną ugdytinių grupę iš visų Prienų 

miesto darželių.  

 

Trijų kvalifikaciją keliančių pedagogių 

filmuotos penkios atviros ugdomosios 

veiklos buvo peržiūrėtos ir aptartos 

Metodinės grupės pasitarimų metu. Išsakyti 

pastebėjimai buvo naudingi ne tik 

ugdomąsias  veiklas vedusiems pedagogams, 

bet ir aptarime dalyvavusiems. 

 

Visos ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjos dalyvavo 40 akad. val. 

kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Auklėtojų padėjėjų vaidmuo kuriant 

emociškai palankią ir ugdymui vertingą 

aplinką ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose“.  

2022 m. lapkričio 24 d. skaičiau paskaitą 

įstaigos ir rajono ikimokyklinio ugdymo 

mokytojų padėjėjoms „Auklėtojų padėjėjų 

vaidmuo ir komunikavimo kompetencijos 

ribos ugdomųjų veiklų, žaidimų, renginių ir 

švenčių metu“. 

Iš viso vyko 8 programos mokymai 

nuotoliniu būdu, po kiekvieno susitikimo 

vyko aptarimai. 

 

Visos ikimokyklinio ugdymo mokytojų 

padėjėjos dalyvavo dviejų filmuotų 

ugdomųjų veiklų stebėjimuose ir 

aptarimuose. Aptarimo metu buvo 

akcentuoti ikimokyklinio ugdymo 

mokytojos padėjėjos gerieji darbo 

pavyzdžiai, jų pritaikymas praktiškai savo 

darbe. 

 

 

 

 

Bent kartą per mėnesį įstaigos internetinėje 

svetainėje publikuojami mokytojų straipsniai 

apie vykdomas veiklas, projektus, akcijas. 

Straipsniai apie įstaigos dalyvavimą 

respublikiniuose projektuose, akcijose 



bendruomenę ir jos 

vykdomas veiklas. 

 

 

 

 

1.1.5.2. Metų eigoje 

pagal galimybes bus 

surengtos atvirų durų 

dienos įstaigoje arba 

parengtas pristatymas 

apie įstaigą.  

publikuojami RIUKKPA internetinėje 

svetainėje. 

Straipsnis laikraštyje „Naujasis Gėlupis“ 

„Ugdyti, šviesti ir augti visiems kartu“, 

minint darželio 60-ties metų jubiliejų. 

 

Nuo 2022 m. pavasario tėvai nuolat 

dalyvavo grupių pedagogų organizuotose 

veiklose: „Rieda ratai rateliukai“, Žibintų 

šventėje, žiemos šventėje „Susitikimas su 

Kalėdų seneliu“, futbolo varžybose, grupių 

susirinkimuose ugdymo klausimais. Lankė ir 

vis dar lanko vaikų ir tėvelių kūrybinių 

darbų parodą „Mano mylimas darželis“ 

bei nuotraukų galeriją „Saulutės“ istorijos 

žingsneliai nuo 1962 iki 2022“ . 

Nuotraukų ir darbelių parodos yra 

eksponuojamos darželio koridoriuose.  

Metų eigoje tėvai kreipėsi asmeniškai į 

darželio vadovus aktualių klausimų 

sprendimui. 

1.2. Telkti 

įstaigos 

bendruomenę 

individualių 

ugdymosi 

poreikių 

turinčių 

ugdytinių 

pasiekimams 

gerinti. 

1.2.1. Organizuojamas 

individualizuotas, 

ugdymo(si) sunkumų 

turinčių vaikų, 

ugdymas(is) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Suorganizuota 

diskusija „Specialiųjų 

poreikių vaikų ugdymas 

ir integracija. Kur 

esame ir kaip dirbsime“. 

Diskusijoje dalyvaus 

visi pedagogai ir 

pagalbos specialistai 

dirbantys įstaigoje. 

Atlikta situacijos 

įstaigoje analizė ir 

numatytos veiklos 

gairės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2. Logopedo 

bendradarbiavimo, su 

visų kalbos sutrikimą 

turinčių vaikų tėvais ir 

pedagogais, veiklų 

tęstinumo ir įtvirtinimo 

užtikrinimas. Metų gale 

Įvykusi diskusija „Specialiųjų poreikių vaikų 

ugdymas ir integracija. Kur esame ir kaip 

dirbsime“ 2022 m. spalio mėn., joje 

dalyvavo visi įstaigos pedagogai ir pagalbos 

specialistai dirbantys įstaigoje. Išsakyti 

nuogąstavimai apie žinių, pagalbos 

specialistų trūkumus, aplinkų pritaikymo 

sudėtingumą.  

2022 m. gruodžio 5 d. organizuotas 

seminaras „Struktūruoto ugdymo taikymo 

aspektai dirbant su specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių turinčiais vaikais bendrojo ugdymo 

grupėje“. Iš 18 pedagoginių darbuotojų 

dalyvavo 15 pedagogų.  

Atlikta pedagoginių darbuotojų anketinė 

apklausa „Pasiruošimas įtraukiajam 

ugdymui“, kurioje dalyvavo visi 

pedagoginiai darbuotojai. Apibendrinus 

apklausos rezultatus išryškėjo tie patys kaip 

ir diskusijoje išsakyti faktai. Veiklos gairės 

nusimatėme kvalifikacijos kėlimą ir 

pedagogams ir jų padėjėjoms, metodinės 

literatūros ir metodinių priemonių įsigijimą, 

grupių aplinkų pritaikymą. 

 

Užtikrinant logopedo veiklų, su vaikais 

turinčiais kalbos sutrikimų, tęstinumą 

namuose vyko susirašinėjimas ir 

individualūs pokalbiai su tėvais.  

Individualių susitikimų ar telefoninių 

pokalbių metu bendradarbiauti nepanorusių 

tėvų skatinimas domėtis vaiko kalbos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Organizuojamas 

individualizuotas, 

ypatingų gabumų 

turinčių vaikų, 

ugdymas.   

(pagal poreikį ir metų 

eigoje) veiklos bus 

aptartos individualaus 

pokalbio metu, išvados 

pristatytos pasitarimo 

metu.  

 

1.2.1.3. Vaiko gerovės 

komisijos narių 

bendradarbiavimo su 

ugdymo(si) sunkumų 

patiriančių vaikų tėvais, 

juos ugdančiais 

pedagogais ir pagalbos 

jiems teikimo 

koordinavimas.   

 

1.2.1.4. Individualių 

ugdymo(si) programų, 

vaikams, kuriems 

nustatyti specialieji 

ugdymo(si) poreikiai, 

rengimo ir 

įgyvendinimo 

koordinavimas.   

 

1.2.1.5. Individualių 

ugdymo(si) programų 

įgyvendinimo sėkmė - 

veiklų tęstinumas 

namuose ir tėvų 

įveiklinimas pildant 

Individualaus ugdymo 

formą. Mokslo metų 

gale įvykdytas, iškilusių 

iššūkių įveikimo ir 

sėkmingų patirčių 

pristatymo aptarimas.   

  

1.2.1.6. Grupių, kuriose 

yra ugdymosi sunkumų 

patiriančių vaikų, 

aplinkos pritaikymas. 

 

 

 

 

 

1.2.2.1. Meninio 

ugdymo pedagogo 

individualių užsiėmimų 

su vaikais, turinčiais 

muzikinių gabumų 

ugdymu ir tęsti veiklas namuose. Metų 

pabaigoje su logopedu aptarti vaikų 

pasiekimai ir tėvų įsitraukimas. 

 

 

 

 

Įvyko 7 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai 

ugdymosi sunkumų patiriančių vaikų 

ugdymo klausimais. Paruošti dokumentai 

Švietimo pagalbos tarnybos specialiųjų 

ugdymo(si) poreikių pirminiam vertinimui. 

Individualių ugdymo(si) programų rengimas, 

atsižvelgiant į ŠPT rekomendacijas.  

 

 

 

Parengtos 4 individualios ugdymo(si) 

programos, vaikams, kuriems nustatyti 

specialieji ugdymo(si) poreikiai. 

Individualių programų įgyvendinimo 

koordinavimas per savaitinių planų peržiūras 

e. dienyne ir veiklų stebėjimus grupėje, 

pokalbius su tėvais ir pedagogais. 

 

 

Siekiant užtikrinti žinių įtvirtinimą per 

veiklų tęstinumą namuose tėvai įpareigojami  

pildyti „Individualios veiklos su ypatingų 

poreikių vaiku formą“. Koordinuojant tėvų ir 

pedagogų bendradarbiavimą vyko 

individualūs pokalbiai metų eigoje. Mokslo 

metų pabaigoje apibendrinti vaikų, turinčių 

individualių ugdymo(si) poreikių pasiekimai 

ir tėvų įsitraukimas.   

 

 

 

 

2022 m. rugsėjo mėn. pradžioje pedagogų 

parengtos ir individualiai aptartos Grupių 

aplinkų pasiruošimo naujiems mokslo 

metams ataskaitos. Grupės yra 

transformuojamos pagal vaikų poreikius, 

gebėjimus ir amžių. Kuriant palankią 

emocinę  aplinką pasitelkiamos 

„Pasislėpimo“ spintos. 
 

Metų eigoje buvo vykdytas kryptingas 

meninis ugdymas ugdytiniams turintiems 

muzikinių gabumų, dalyvavimas 

rajoniniame „Dainų dainelės“ etape. Metų 

eigoje įvykę individualūs pokalbiai su 



 skatinimas. Rezultatų 

aptarimas. 

meninio ugdymo pedagoge Ž. Kondrotiene 

rezultatų aptarimo ir priemonių įsigijimo 

klausimais. 

1.3. Inicijuoti 

veiklų, 

stiprinančių 

vaikų fizinę ir 

psichinę 

sveikatą, 

organizavimą.  

1.3.1. Sistemingai 

stiprinama fizinė 

ugdytinių sveikata 

patenkinant prigimtinį 

vaikų poreikį judėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Psichinės 

sveikatos stiprinimas 

įgyvendinant 

socialinio – emocinio 

intelekto ugdymo 

programas. 

1.3.1.1. Suorganizuotas 

projektas rajono  

ikimokyklinukams 

fizinio aktyvumo 

skatinimui. 

 

 

 

1.3.1.2. Parengta 

paraiška dalyvauti 

Tautinio olimpinio 

komiteto 

organizuojamame 

projekte.  

 

 

1.3.1.3. Ne mažiau kaip 

90% ugdytinių ir 100% 

pedagogų dalyvaus 

RIUKKPA inicijuotose 

veiklose.  

 

 

1.3.2.1. Trys grupės 

įgyvendins socialinio – 

emocinio intelekto 

ugdymo programą 

„Kimochis“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2. Socialinio-

emocinio intelekto 

ugdymo programų: „O 

jeigu būtų kitaip“, 

„Dramblys“ 

integravimas į ugdymo 

procesą metų eigoje,  

atsižvelgiant į 

planuojamas veiklas ir 

2022 m spalio 26 d.  organizuotas rajoninis 

renginys „Sportuojantis koridorius“ įstaigos 

ir rajono ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Veikloje dalyvavo lopšelių-darželių 

„Saulutė“, „Gintarėlis“, „Pasaka“ ugdytiniai 

ir ugdytojų komandos, po vieną grupę iš 

kiekvienos įstaigos.  

 

2022 m. pavasarį pasitarime su įstaigos 

pedagogais ir pasikonsultavus su RIUKKPA 

prezidente Audrone Vizbariene, buvo 

atsisakyta rengti paraišką Tautiniam 

olimpiniam komitetui dėl veiklų 

dubliavimosi su mūsų ilgalaikiais projektais 

skirtais lavinti fizinį vaikų aktyvumą.  

 

Visi pedagogai ir veiklų metu įstaigą 

lankantys ugdytiniai dalyvavo RIUKKPA 

inicijuotose veiklose: „Lietuvos mažųjų 

žaidynės“, „Žiemos Olimpinės žaidynės“, 

„Sportuojantis koridorius“, „Mažoji mylia“, 

„Mažųjų maratonas“, „Rieda ratai rateliukai“  

 

Visos 8 grupės turi socialinio – emocinio 

intelekto ugdymo programos  „Kimochis“ 

metodiką, o dvi grupės turi ir „Kimochis“ 

žaislus bei  integruoja socialinio – emocinio 

intelekto ugdymo programą „Kimochis“ 

kasdieninėse veiklose. Dar dvi 

ikimokyklinio ugdymo grupės integruoja 

šios programos elementus kasdieninėje 

veikloje pagal poreikį, pasiskolindamos 

trūkstamas priemonės iš „Kačiukų„ ar 

„Ežiukų“ grupių. 

 2022 m. gegužės 26 d. mūsų įstaigoje 

vykusioje ikimokyklinio ugdymo pedagogų 

metodinėje dienoje pedagogė  J. Vilkaitė-

Barcelos skaitė pranešimą „Vaikų socialinio-

emocinio intelekto ugdymas, pasitelkiant 

programą „Kimočiai“.  

 

Visų grupių auklėtojos socialinio – emocinio 

intelekto ugdymui naudoja literatūros 

kūrinius,  pačių pasigamintas ir Metodinio 

būrelio pasitarime patvirtintas priemones bei 

socialinio-emocinio intelekto ugdymo 

programas: „O jeigu būtų kitaip“, 

„Dramblys“  . Kiekvienoje grupėje yra 

įrengti kampeliai socialinio – emocinio 

intelekto ugdymui skirtoms metodinėms 



poreikį. Taip pat bus 

naudojamos auklėtojų 

parengtos, aprobuotos ir 

patvirtintos metodinės 

priemonės socialinio-

emocinio intelekto 

ugdymui. Įvykdytas 

veiklų integravimo 

aptarimas Metodinės 

grupės pasitarime 

mokslo metų gale. 

priemonėms, vaikams pasiekiamame 

aukštyje laikyti, emocijų raiškos ir elgesio 

matavimo kopėtėlės, erdvės nusiraminti ir 

pailsėti. 

Socialinio – emocinio intelekto ugdymo 

programų  ar jų elementų, auklėtojų 

pagamintų priemonių ir literatūros kūrinių 

panaudojimas ugdomosiose veiklose 

užfiksuotas grupių savaitiniuose planuose, 

stebėtose veiklose, aptarta pasitarimuose bei 

individualių pokalbių metu.  

1.4. Užtikrinti 

vaikų 

sveikatai 

palankaus 

maitinimo 

proceso 

organizavimą 

įtraukiant 

įstaigos 

bendruomenę. 

1.4.1. Nuolatinė vaikų 

maitinimo proceso 

stebėsena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2. Valgiaraštis 

pritaikytas 

alergiškiems vaikams.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Inicijuotas 

maitinimo paslaugos 

pirkimas ir nupirkta 

paslauga. 

1.4.1.1. Nuolatinis 

maitinimo proceso 

stebėjimas ir kokybės 

fiksavimas pildant 

Valgiaraščio ir vaikų 

maitinimo atitikties 

patvirtinimo formą.  Du 

kartus per metus 

(atsiradus poreikiui ir 

dažniau) atliekamas 

apibendrinimas ir 

aptarimas su maitinimo 

paslaugą teikiančios 

įmonės atstovais. 

 

1.4.2.1. Atlikta esamų 

15 dienų valgiaraščių 

analizė ir pateikti 

pasiūlymai maitinimo 

paslaugą teikiančios 

įmonės atstovams.  

 

1.4.2.2. Parengtas 

individualus 15 dienų 

valgiaraštis 

alergiškiems vaikams 

pagal poreikį. 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.1. Atliktas 

maitinimo paslaugos 

pirkimas iki 2022 m. 

liepos 1 d. 

Vyko nuolatinis vaikų maitinimo 

organizavimo proceso stebėjimas visų metų 

eigoje visuose proceso etapuose: tiekiamų 

maisto produktų kokybės, gaminimo proceso 

ir pagaminto patiekalo kokybės vertinimas. 

 Valgiaraščio ir vaikų maitinimo atitikties 

formą grupės ugdytojai pildydavo esant 

poreikiui.  

Tiekiamų maisto produktų kokybė tikrinta 

periodiškai iš anksto neįspėjus.  

Metų eigoje buvo užfiksuotas vienas 

pažeidimas produkto svorio trūkumas apie jį 

informuoti maitinimo paslaugą teikiančios 

įmonės darbuotojai. Pažeidimas ištaisytas. 

 

Bendradarbiaujant su maitinimo paslaugą 

teikiančios įmonės darbuotojais ir 

pedagogais atlikta esamų penkiolikos dienų 

valgiaraščių analizė ir pateikti pasiūlymai 

raštu dėl valgiaraščių koregavimo. 

 

 

Bendradarbiaujant su ugdytinių tėvais, 

maitinimo paslaugą teikiančios įmonės 

darbuotojais ir pedagogais koordinavau 

valgiaraščio pritaikymo alergiškiems 

vaikams rengimo etapus. 

Parengtas individualus 15 dienų valgiaraštis 

alergiškam vaikui tris kartus derintas su 

ugdytinio mama ir patvirtintas. Stebėtas 

maisto gaminimo procesas ir patiekalų 

kokybė.  

 

Maitinimo paslaugos pirkimas  įvykdytas 

2022 m. gegužės 6 d. 

 

 

 

 

 



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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

 

 

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. Dalyvavimas stažuotėje 

„Emociškai tvarių santykių 

tarp mokyklos bendruomenės 

narių kūrimas“ Graikijoje. 

Atlikta bendruomenės narių apklausa „Emociškai tvarių santykių  tarp 

darželio bendruomenės narių kūrimas/ patyčių eliminavimas darželio 

aplinkoje“ ir rezultatų analizė. Buvo siekta išsiaiškinti esamą 

bendruomenės narių savijautą, bendravimo ir bendradarbiavimo 

kokybę, kylančias problemas, gauti pasiūlymų tvarių tarpasmeninių 

santykių ir aukštos emocinės įstaigos bendravimo kultūros kūrimui. 

Parsivežtos idėjos pritaikytos išsigrynintų įstaigos problemų 

sprendimui.  Tęstos įstaigos kaitos projekto „Mokymuisi palanki 

aplinka: nuo poreikio link poveikio“ plano veiklos.  

Atliktas projekto veiklų įgyvendinimo apibendrinimas. 2022 m. 

gruodžio 13 d. pristatytas rajono švietimo bendruomenei, skaitant 

pranešimą-pristatymą „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link 

poveikio“. 

3.2. Nepertraukiamo įstaigos 

darbo organizavimas visus 

metus. 

Ikimokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo padidinimas vasaros 

mėnesiais. 

Ugdytinių lankiusių įstaigą vasarą metu sąrašų sudarymas ir derinimas 

keičiantis aplinkybėms.  

Įstaigos personalo darbo organizavimas vasarą ir atostogų grafikų 

sudarymas bei derinimas keičiantis aplinkybėms. 

3.3. Dalijimasis patirtimi apie 

įstaigos strateginio planavimo 

veiklas. 

Ruošiantis pranešimui pasitikrinta įstaigos strateginio planavimo 

dokumentai, strategijos įgyvendinimo eiga, atsakomybės. 

Pristatyti lopšelio-darželio „Saulutė“ strateginio plano rengimo ir 

įgyvendinimo etapai Trakų švietimo bendruomenei 2022 m. spalio 12 

d. ir lapkričio 4 d. nuotoliniu būdu. 

3.4. Dalijimasis patirtimi apie   

ikimokyklinio ugdymo 

mokytojo padėjėjo darbo 

kokybės gerinimą.   

 

Vedžiau 4 akad. val. seminarą rajono ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėjoms „Auklėtojo padėjėjo vaidmuo ir komunikavimo 

kompetencijos ribos ugdomųjų veiklų, žaidimų, renginių ir švenčių 

metu“ 2022 m. lapkričio 24 d. nuotoliniu būdu. 

Seminaro metu ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjos turėjo 

galimybę: tobulinti turimas kompetencijas, išklausę teorinę medžiagą ir 

peržiūrėti dviejų filmuotų veiklų įrašus atkreipiant dėmesį į padėjėjos 

darbo aspektus. Įgytos teorinės žinios ir ugdomųjų veiklų analizavimas 

padidino ikimokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų savivertę ir 

įsitraukimą į ugdymo procesą.  

 

 

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.    
 



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. 

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) 

 

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. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
     

 

Darželio tarybos pirmininkas                   __________                    _________________         __________ 
(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. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 


