
 
 

 

Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus 

aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos 

ataskaitai  

priedas 

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽIBUTĖ“ 
 

LORETA SIMANAVIČIENĖ 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2019-02-06 Nr. ________  
 

Panevėžys 
 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Lopšelio-darželio strateginio 2017-2019 m. plano įgyvendinimo kryptys: ugdymo(si) kokybės gerinimas; įstaigos valdymo 

tobulinimas; materialinės bazės vystymas.  

2018 m. metiniame veiklos plane numatyti tikslai: 1) užtikrinti švietimo ir paslaugų, ugdymo paslaugų kokybę, 

prieinamumą; 2) ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų kokybės tąsą; 3) darbo ir ugdymo(si) aplinkos 

modernizavimą, siekiant bendruomenės narių komforto.  

 

1) Lopšelyje-darželyje įdiegtas elektroninis dienynas „Mūsų darželiai“. Ugdymo(si) procesas planuojamas 

elektroniniame dienyne „Mūsų darželiai“ „Plaukimo takeliu“, įgyvendinant įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą 

„Žibutės žiedlapėliai“, Bendrąją priešmokyklinio ugdymo(si) programą bei integruojant „Opa pa“ programą. Įrengtas 

logopedo kabinetas. Atlikta vaikų mitybos analizė, pereita prie sveikatai palankios mitybos organizavimo, patvirtinti nauji 

valgiaraščiai. 2) Organizuojami įstaigos renginiai, pilietinės akcijos, išvykos, ekskursijos, vaikų kūrybinių darbų parodos, 

darbuotojų parodos, 13-os klasės pamokos. Dalyvaujama respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. Suorganizuota 

respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Šiuolaikinio ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo(si) 

iššūkiai“. Respublikinėse konferencijose skaityti žodiniai, pristatyti stendiniai pranešimai, edukacinės priemonės, 

atliepiantys įstaigos veiklą. Įgyvendintas respublikinis interaktyvus projektas „Kaip surasti Lietuvą?“. Tęsiama papildomų 

būrelių veikla, pedagogų savanorystė, darbuotojų mentorystė, dalinamasi gerąja patirtimi. Pedagogai kvalifikaciją tobulino 

nuotoliniu www.pedagogas.lt būdu. 3) Plėstos edukacinės erdvės: sumontuotos trys pavėsinės, įrengta ankstyvojo amžiaus 

vaikams žaidimų aikštelė, įsigyta smėliadėžė. Grupių miegamųjų patalpose sumontuotos spintos vaikų patalynei. Atliktas 

koridoriaus dalies remontas, pritaikytas vaikų meninių darbų eksponavimui. Dalinai pervesti elektros laidai, pakeista dalis 

vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių. Suremontuotos „Maisto bloko“ patalpos, suremontuoti lopšelio grupių miegamieji, 

vienos grupės miegamąjį apšiltinant. Atliktas kiemo tvoros remontas, nupjauti nesaugūs medžiai, atsodinta tujomis, 

dekoruotos įstaigos pastato lauko sienos.  

 

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.Pagerinti ir 

modernizuoti 

aplinką lauko ir 

vidaus ugdymo 

erdvėse, 

atsižvelgiant į 

saugos ir 

sveikatos 

1.1.1. Atnaujinti 

vidaus patalpas ir lauko 

žaidimų aikšteles, 

užtikrinant tinkamą 

higienos normų 

laikymąsi. 

1.1.1.1. Apželdinta 

įstaigos kiemo teritorija 

tujomis – 100 vnt. 

 

 

 

 

1.1.1.2.  Pastatytos 3 

1.1.1.1.1. Įstaigos 

kieme, prie tvoros nuo 

Pušaloto gatvės, ir nuo 

rytinės kiemo dalies 

pasodinta 130 tujų. 
 
 

1.1.1.2.1. Pastatytos, 

http://www.pedagogas.lt/
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reikalavimus. pavėsinės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokybiniai: 

1.1.1.3. suremontuota 

1 grupės rūbinėlė; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4.  įkurtas 1 

logopedinis kabinetas; 

 

 

 

įrengtos 3 pavėsinės: 

ankstyvojo amžiaus 

grupės vaikams, 

priešmokyklinės grupės 

vaikams, dviejų 

ikimokyklinių grupių 

amžiaus vaikams (1 

pavėsinė dviem 

grupėms). Pavėsinėse 

įrengti suolai-dėžės vaikų 

lauko žaidimų 

priemonėms dėti 

(sutartys: 2017-12-06 Nr. 

06122017; 2018-04-20 

Nr. 003 IĮ Marius 

Sirevičius). 
 

1.1.1.3.1. Kapitališ-kai 

atremontuota 

priešmokyklinės grupės 

rūbinėlė: pakeistas 

kanalizacijos vamzdis 

prie kriauklės nuo II 

aukšto iki rūsio; dalinai 

pakeisti vandentiekio 

vamzdžiai; pakeista 

kriauklė, kranai, sifonas; 

įstatytos naujos durys; 

dalinai pertinkuotos 

sienos, nuglaistytos, 

perdažytos; įmontuotos 

pakabinamos lubos su led 

apšvietimu; išklotos 

laminuota danga grindys; 

sumontuota spintelė po 

kriaukle; įmontuoti ant 

sienų demonstraciniai 

stendai; įmontuos 

žaliuzės; įsigytos, 

sumontuotos, pastatytos, 

pritvirtintos prie sienų 

naujos vaikų drabužinės 

(sutartis 2018-05-02 Nr. 

02052018 IĮ Remigijus 

Liberis; 2018-06-21 Nr. 

2018/0621-010AV UAB 

„Artom“). 
 

1.1.1.4.1. Įkurtas 1 

logopedinis kabinetas: 

pastatyta pertvara-siena, 

skirianti logopedinį 

kabinetą nuo buvusios 
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1.1.1.5. įrengta 1 

lauko žaidimų aikštelė. 

skalbyklos dalies 

patalpos; dalinai 

pertinkuotos, 

nuglaistytos, išdažytos 

sienos; įmontuotos 

pakabinamos lubos su led 

apšvietimu; įmontuotas 

naujas radiatorius; įvestas 

vandentiekis, 

kanalizacija, pastatyta 

kriauklė; išklotos 

laminuota danga grindys; 

remontuotas nesandarus 

langas; įmontuotos 

žaliuzės; įsigyti nauji 

baldai vaikų ugdymui(si), 

logopedo ugdymo 

priemonėms laikyti 

(sutartys: 2017-12-08 Nr. 

171208-02 IĮ Tomas 

Biskus; 2017-12-22 Nr. 

22122017 IĮ Remigijus 

Liberis; 2018-05-16 Nr. 

PNA18/05/16101 MB 

„Mangeta“). 
 

1.1.1.5.1. Naujai 

įrengta įstaigos vidiniame 

kiemelyje ankstyvojo 

amžiaus vaikams lauko 

žaidimų aikštelė: 

rekonstruotos pastato 

lauko sienos (užtinkuotos 

ištrupėjusio tinko vietos, 

visos sienos dekoruotos 

spalvotais burbulais), 

kapitališkai 

suremontuotas kiemelio 

atgrindas, pastatyta nauja 

pavėsinė, išklota minkšta 

danga, įmontuota nauja 

smėliadėžė (sutartys: 

2018-09-04 Nr. 4-09-

2018 UAB „Glorita“; 

2018-11-02 Nr. 2112018 

UAB „Vetona“). 

1.2. Tobulinti 

profesinę 

kompetenciją, 

vykdant IKT 

efektyvų taikymą 

ir panaudojimą 

ugdomajame 

1.2.1. Taikyti 

dokumentų valdymo 

naujoves, efektyvinti 

personalo veiklą, 

taupyti laiko sąnaudas. 
 
 

1.2.1.1. Organizuoti 

darbuotojų apmokymai 

darbui su elektroniniu 

dienynu, įdiegtas 

elektroninis dienynas 

(2018 m. II ketv.) 

 

1.2.1.1.1. Organizuoti 

lektorių iš Klaipėdos 

„Mūsų darželiai“ 

darbuotojų mokymai 

darbui su elektoriniu 

dienynu. 2018-05-01 

pasirašyta su „Mūsų 
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procese.  
 
 
 
 
1.2.2. Plėtoti 

įstaigos informacinę 

sistemą. 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.  Parengta e-

dokumentų valdymo 

tvarka, 5-iose darbo 

vietose Įdiegta ir 

naudojama e-dokumentų 

valdymo sistema @vilys 

(2018 m. IV ketv.). 

darželiai“ sutartis 

(sutartis 2018-05-01 Nr. 

251 UAB 

„Kompiuterizuoti 

sprendimai“). 

1.2.2.1.1. Įgyvendinama 

e-dokumentų valdymo 

tvarka 5-iose darbo 

vietose: direktoriaus 

kabinete, direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui 

kabinete, vyr. buhalterio 

kabinete, vaikų 

maitinimo ir higienos 

organizatoriaus kabinete, 

sekretoriaus kabinete. 

Įdiegta e-dokumentų 

valdymo sistema @vilys 

2018 m. gruodžio mėn., 

darbas pradėtas. 

1.3. Įstaigos 

veiklos 

tobulinimas, 

inicijuojant ir 

įgyvendinant 

bendras veiklas su 

socialiniais 

partneriais. 

1.3.1. Pedagogai ir kiti 

darbuotojai įgys 

metodinių ir praktinių 

žinių, kurias sėkmingai 

taikys darbe. Gerės 

ugdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kokybė, darbuotojams 

bus sudarytos sąlygos 

kelti profesinę 

kvalifikaciją, dalytis 

gerąja darbo patirtimi. 

1.3.1.1.  Organizuotas, 

įgyvendintas Lietuvos 

100-čio projektas 

„Lietuvaičiai“ su 

socialiniais partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.1.1. Įgyvendintas 

Lietuvos 100-ečio 

projektas „Lietuvaičiai“ 

su socialiniais partneriais: 

1) akcija „Megzta 

trispalvė Lietuvai“ – 

sausio mėn.; 2) kūrybinių 

darbų paroda, skirta 

Vasario 16-ai įstaigoje – 

vasario mėn.; 3) 

respublikinis skaitovų 

konkursas Radviliškio 

lopšelyje-darželyje 

„Žvaigždutė“ – vasario 

mėn.; 4) vakaronė 

įstaigos tėvams ir foto 

sienos kūrimas „Šimtas 

šypsenų Lietuvai“ – 

vasario mėn.; 5) akcija 

„Dovanoju trispalvę 

miesto gyventojams“ - 

vasario mėn.; 6) teletiltas 

su Panevėžio rajono 

Ramygalos lopšeliu-

darželiu „Gandriukas“ 

„Kaip surasti Lietuvą“ – 

vasario mėn.; 7) šventinis 

koncertas „Mylimiausios 

spalvos trys“ įstaigos ir 

Pušaloto mikrorajono 

bendruomenėms – 

vasario mėn.; 8) viktorina 

Šiaurinėje bibliotekoje su 
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1.3.1.2. Organizuotos 

įstaigos šventės, renginiai 

su socialiniais partneriais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lopšeliu-darželiu „Taika“ 

– kovo mėn.; 9) Kovo 11-

osios minėjimas įstaigoje 

– kovo mėn.; 10) pilietinė 

bendruomenės iniciatyva 

„Gyvasis tautos žiedas“ – 

kovo mėn.; 11) akcija  

„Kaimynų diena“ įstaigos 

ir Pušaloto mikrorajono 

bendruomenėms – 

gegužės mėn.; 12) 

ekskursija įstaigos 

ugdytiniams po 

Panevėžio apylinkes – 

birželio mėn.; 13) 

edukacinė programa 

Panevėžio apskrities 

Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešojoje 

bibliotekoje „Mindaugo 

karūnavimo diena“.  

 

1.3.1.2.1. Organizuotos 

įstaigos šventės, renginiai 

su socialiniais partneriais: 

1) projektas 

„Lietuvaičiai“ – su 

miesto Pušaloto 

mikrorajono 

bendruomene, Panevėžio 

rajono lopšeliu-darželiu 

„Gandriukas“, Šiaurine 

biblioteka, miesto 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis; 2) šventė 

„Jurginės“ su Panevėžio 

miesto Pušaloto 

mikrorajono 

bendruomene – balandžio 

mėn.; 3) kūrybinė 

inscenizacija  

„Daržovių gegužinė“ 

Panevėžio rajono 

Ramygalos lopšelyje-

darželyje „Gandriukas“ – 

lapkričio mėn.; 4) 

socialinė gerumo akcija 

„Pyragų diena“ 

Panevėžio agentūroje 

„Sos“ vaikai – lapkričio 

mėn.; 5) adventinė 

gerumo akcija ir 

sveikinimai Panevėžio 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.3. Išspausdinti 5–6 

straipsniai vietinėje 

spaudoje, rodyti 1–2 

reportažai vietinėje 

televizijoje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palaikomojo gydimo ir 

slaugos ligoninėje – 

gruodžio mėn.; 6)  

adventinė gerumo akcija 

ir sveikinimai VŠĮ ŠV. 

Juozapo globos namuose 

– gruodžio mėn.; 7) 

adventinė gerumo akcija 

ir sveikinimai Panevėžio 

apskrities Priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnyboje – 

gruodžio mėn. 

 

1.3.1.3.1. Išspausdinta 11 

straipsnių. Vietinėje 

spaudoje – dienraštyje 

„Sekundė“ – 7 

straipsniai: 1) 2018-02-28 

d. Nr. 40 (6390) 

„Mylimiausios spalvos 

trys“, 2) 2018-03-07 d. 

Nr. 45 (6395) „Keliu 

vėliavą“, 3) 2018-05-16 

d. Nr. 93 (6443) 

„Kamuolio diena 2018“, 

4) 2018-07-04 d. Nr. 128 

(6478) „Šeima po 

skrybėle“, 5) 2018-07-11 

d. Nr. 131 (6481) „Augu 

taisyklingai kalbėdamas“, 

6) 2018-07-11 d. Nr. 131 

(6481) „Griežlė rėkia, 

reikia jau eit pievų 

šienaut“, 7) 2018-12-12 

d. Nr. 238 (6588) 

„Lopšelio-darželio 

„Žibutė“ konferencija“. 

Portale ikimokyklinis.lt 
išspausdintas 1 straipsnis: 

2018-02-15 „Dovana 

Lietuvos gimtadieniui – 

megzta 18 metrų ilgio 

trispalvė“ 

(https://www.ikimokyklin

is.lt/index.php/vartotoju-

naujienos/dovana-

lietuvos-gimtadieniui-

megzta-18-metru-ilgio-

trispalve/24401). 

Internetinėje svetainėje 

„Švietimo naujienos“ 

išspausdinti 3 straipsniai: 

1) 2018-11-02 

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui-megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui-megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui-megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui-megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui-megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/vartotoju-naujienos/dovana-lietuvos-gimtadieniui-megzta-18-metru-ilgio-trispalve/24401
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„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) 

iššūkiai“ 

(http://www.svietimonauj

ienos.lt/siuolaikinio-

ikimokyklinio-

priesmokyklinio-

amziaus-vaiko-ugdymosi-

issukiai/?fbclid=IwAR2U

lDv7ExOG85Hkm5tl,HL

h5Z8iua-

fSGQmI3mFQ3ZhrpAUl

oOQW80ipEQk)  

2) 2018-11-07 „Pedagogo 

įtaka ikimokyklinukų 

socializacijai per kalbą ir 

kūrybinę veiklą“ 

(http://www.svietimonauj

ienos.lt/pedagogo-itaka-

ikimokyklinuku-

socializacijai-per-kalba-

ir-kurybine-

veikla/?fbclid=IwAR2bN

suY6Yu_5npOOunORy9

1keRrSbKV-

HinERFno0pTBg9 

Rb_B7taGmUO4), 3) 

2018-12-13 „Ugdytinių 

mitybos vertinimas, 

įsigaliojus naujam vaikų 

maitinimo tvarkos 

aprašui“ 

(http://www.svietimo 

naujienos.lt/ugdytiniu-

mitybos-vertinimas-

isigaliojus-naujam-vaiku-

maitinimo-tvarkos-

aprasui/?fbclid=IwAR1L

z4JDy_CqbOrb7hfk1x_o

81CsKqxy1zU5jL8zDrw

dUdieNIzId84xGas). 

 

1.3.1.3.2. Nufilmuoti, 

parodyti 2 reportažai 
„Gerų naujienų“ 

televizijoje: 1) „Kada 

sunerimti dėl vaikų 

kalbos?“ – 2018-03-15 

(www.gntv.lt/pypliukas-

2018-03-15), 2) 

„Panevėžio palaikomojo 

http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimonaujienos.lt/pedagogo-itaka-ikimokyklinuku-socializacijai-per-kalba-ir-kurybine-veikla/?fbclid=IwAR2bNsuY6Yu_5npOOunORy91keRrSbKV-HinERFno0pTBg9
http://www.svietimo/
http://www.gntv.lt/pypliukas-2018-03-15
http://www.gntv.lt/pypliukas-2018-03-15
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1.3.1.4. Respublikinėse 

konferencijose parengta, 

pristatyta 10 stendinių 

pranešimų, skaityti 7 

žodiniai pranešimai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gydymo ir slaugos 

ligoninės pacientus 

artėjančių švenčių proga 

pradžiugino miesto 

mažiausieji – lopšelio-

darželio „Žibutė“ 

darželinukai...“ – 2018-

12-06 

(www.gntv.lt/naujienos-

2018-12-06). 

 

1.3.1.4.1. 

Respublikinėse, 

tarptautinėse 
konferencijose parengta ir 

pristatyta 11 stendinių 

pranešimų: 1) „Patirtinis 

ugdymas ekologinėje 

daržininkystėje“ 2018-01 

mėn. (2018-01 mėn.) 2) 

„Tyrinėjimų laboratorija“ 

– 2018-02-21 d. (2018-

02-21 Nr. Ž-21), 3) 

„Kubušas. Gamtos 

mylėtojai“ – 2018-02-21 

d. (2018-02-21 Nr. Ž-21), 

4) „Mažos sėklytės 

paslaptis“ – 2018-02-21 

d. (2018-02-21 Nr. Ž-21), 

5) „Aš auginu, žaidžiu ir 

tyrinėju“ -2018-02-21 d. 

(2018-02-21 Nr. Ž-21),  

6) „Pažintinių gebėjimų 

plėtimas, ugdant vaikų 

sveikatingumą“ – 2018 

m. (2018-03-21). 7) 

„Vaikų kūryba 

kasdieninėje veikloje“ – 

2018-04-05 d. (2018-04-

05 Nr. L-1830), 8) 

„Antrasis daikto 

gyvenimas“ – 2018-04-05 

d. (2018-04-05 Nr. L-

1823), 9) „Kalbos 

lavinimas per kūrybines 

veiklas“ – 2018-04-05 d. 

(2018-04-05 Nr. L-1822), 

10) „Logopedo 

iniciatyvumas lavinant 

vaikų kalbą, panaudojant 

IKT ir kitas priemones“ – 

2018-10-25 d. (2018-10-

25 Nr. M-638), 11) 
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„Skaičiuoju ir galvoju“ – 

2018-10-25 d. (218-10-25 

Nr. M-637).  

Respublikinėse 

konferencijose parengta ir 

skaityta 11 žodinių 

pranešimų: 1) „Gamta ir 

ekologija 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kūrybiškumo 

ugdyme“ 2018-02-21 Nr. 

379 (Panevėžio rajono 

švietimo centras), 2) 

„Pilietiškumo ugdymas 

kasdieninėje veikloje“ 

2018-03-21 Nr. 996 

(Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba), 3) 

„Mokytojų ir tėvų 

bendradarbiavimas – 

tvariam tėvų ir vaiko 

bendravimui dėl 

sėkmingo vaiko 

ugdymo(si)“ 2018-03-29 

Nr. 118720 (Šiaulių 

miesto savivaldybės 

švietimo centras) 4) 

„Ikimokyklinio amžiaus 

vaiko kūrybinė saviraiška 

– tiesioginis kelias į 

asmens savivoką“ 2018-

04-05 Nr. L-1807 

(Panevėžio švietimo 

centras), 5) „Ką regi 

vaizduote?“ 2018-04-05 

Nr. L-1799 (Panevėžio 

švietimo centras), 6) „IT 

naudojimas ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdyme: 

„Meškiukų pavasaris“ 

2018-04-19 Nr. 119928 

(Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo 

centras), 7) „Personalo 

motyvacija“ 2018-10-25 

Nr. M-614 (Panevėžio 

švietimo centras), 8) 

„Pedagogo kūrybiškumo 

kompetencija įstaigoje“ 

2018-10-25 Nr. M-613 

(Panevėžio švietimo 

centras), 9) „Būdai ir 

metodai veikti kartu su 
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1.3.1.5. Panevėžio mieste 

organizuotos, pravestos ne 

mažiau keturių 13-os 

klasės pamokų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.6. Respublikinėse 

konferencijose 

organizuotos, pravestos 2 

paskaitos pedagogams 

(Kėdainių PŠC, iki 2018 

m. IV ketv.). 

 

 

 

 

 

 

tėvais“ 2018-10-25 Nr. 

M-601 (Panevėžio 

švietimo centras), 10) 

„Pažintinis ugdymas 

„Meškiukų pavasaris“ 

ankstyvajame amžiuje“ 

2018-10-25 Nr. M-603 

(Panevėžio švietimo 

centras), 11) 

„Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų ekologinis 

ugdymas(is) per 

patyrimą“ 2018-10-25 

Nr. M-607 (Panevėžio 

švietimo centras). 

 

1.3.1.5.1. Panevėžio 

mieste organizuotos, 

pravestos penkios 13-os 

klasės pamokos: 1) 

„Vandens lašelio 

laboratorija“ – 2018-02-

27, 2018-02-27 Nr. 1528 

(Panevėžio švietimo 

centras), 2) „Menų oazė 

6“ – 2018-05-07, 2018-

05-21 Nr. M-502 

(Panevėžio švietimo 

centras), 3) „Menų oazė 

7“ 2018-05-21 Nr. M-502 

(Panevėžio švietimo 

centras), 4) „Mažoji 

architektūra įstaigos 

kieme“ 2018-07-31 Nr. 

M-574 (Panevėžio 

švietimo centras), 5) 

„Vasaros atspindžiai“ 

2018-08-30 Nr. M-575 

(Panevėžio švietimo 

centras). 

 

1.3.1.6.1. Įgyvendinama 

patirtinė sklaida su 

Respublikos pedagogais: 

organizuotas 2 paskaitų 

seminaras 
„Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdomosios veiklos 

planavimas“: 1) 

„Efektyvus 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ugdymo(si) veiklos 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1.7. Panevėžio mieste 

parengtas, pravestas 1 

seminaras IU vaikų 

vertinimo ir/ ar IU/ PU 

planavimo tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planavimas – sėkmingo 

vaiko ugdymo(si) 

veiksnys“, 2) 

„Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

ugdomosios veiklos 

planavimas“ Kėdainių 

švietimo pagalbos 

tarnybos pedagogams 

2018-04-18 Nr. S – 315 

(Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnyba).   

 

1.3.1.7.1. Parengtas-

skaitytas pranešimas 
tema „Ikimokyklinio 

ugdymo veiklos 

planavimas“ Skuodo 

miesto lopšelio-darželio 

pedagogams; pasidalinta 

gerąja patirtimi apie 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

veiklos planavimą, vaikų 

pažangos ir pasiekimų 

fiksavimą 2018-08-23 

Panevėžio miesto 

lopšelyje-darželyje 

„Žibutė“ 

(saulute.w.3.lt/2018/09/0

6/metodine-

isvyka/skuodo). 

 

1.3.1.7.2. Dalyvauta 

susitikime su pedagogais 

stažuotojais „Lyderių 

laikas“ Panevėžio miesto 

švietimo centre. 

Parengtas, pristatytas 

pranešimas „13-a klasė: 

eksperimentai ir patirtys“ 

2018-08-30 d. 

pedagogams – stažuotės 

Panevėžio mieste 

dalyviams 2018-09-12 

Nr. M-577 (Panevėžio 

švietimo centras).  

 

1.3.1.7.3. Suorganizuota 

stažuotė Švietimo ir 

mokslo ministerijos 

Švietimo aprūpinimo 

centro įgyvendinamo 
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1.3.1.8. Organizuota,  

pravesta Respublikinė 

konferencija pedagogams 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) iššūkiai“ 

(IV ketv.). 

 

projekto „Stažuotės 

Lietuvoje (1.2)“, 

„Lyderių laikas 3“ 

organizuotame projekte. 

Parengti-pristatyti-

skaityti pranešimai: 1) 

„Įvairių partnerių 

bendradarbiavimas 

vardan mokinių 

mokymosi. Mokėjimo 

mokytis kompetencijos 

ugdymas“ Alytaus 

savivaldybės kūrybinės 

komandos nariams 2018-

10-12, 2) „Aktyvus 

mokinio mokymas(sis) 

pamokoje/ veikloje. 

Šiuolaikinė pamoka. 

Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas. 

Savivaldus mokymasis. 

Mokytojų profesinis 

tobulinimas“ Trakų 

rajono savivaldybės 

kūrybinės komandos 

nariams Panevėžio 

lopšelyje-darželyje 

„Žibutė“2018-10-22 

(Lyderių laikas. Pažyma 

apie stažuotojų priėmimą 

įgyvendinant švietimo ir 

mokslo ministerijos 

švietimo aprūpinimo 

centro projektą 

„Stažuotės Lietuvoje 

(1.2)“, „Lyderių laikas 

3“). 

 

1.3.1.8.1. Organizuota, 

pravesta respublikinė 

konferencija pedagogams 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) 

iššūkiai“ 2018-10-25, 

bendradarbiaujant su 

socialiniais partneriais – 

Panevėžio Suaugusiųjų ir 

jaunimo mokymo centru, 

Panevėžio Švietimo 

centru 2018-10-25 Nr. M-

663 (Panevėžio švietimo 

centras). 
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1.3.1.8.2. Moderuotos 

sekcijos: 1) „Šeima ir 

darželis – kelias į 

partnerystę“, 2) „Naujos 

ugdymo(si) erdvės 

ikimokykliniame, 

priešmokykliniame 

ugdyme“, 3) „Inovatyvūs 

ir kūrybiški metodai 

įvairių sričių 

kompetencijų 

plėtojimui(si)“, 4) 

„Pedagogas – 

inovatorius“ 

(Respublikinė mokslinė-

praktinė konferencija 

„Šiuolaikinio 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus 

vaiko ugdymo(si) 

iššūkiai“. Programa, 2018 

m. spalio 25 d.). 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Panevėžio mieste parengtas, pravestas 

1 seminaras IU vaikų vertinimo ir/ar IU/PU 

planavimo tema. 

2.1. Dėl laiko išteklių, priimant pedagogus, deleguotus 

Kėdainių švietimo centro, Skuodo lopšelio-darželio 

pedagogus, stažuotojus „Lyderių laikas 3“ iš Alytaus ir 

Trakų, Panevėžio miesto pedagogams seminaras IU vaikų 

vertinimo ir/ ar IU/PU planavimo tema užduotis 

įvykdyta ne Panevėžio miesto pedagogams, o 

respublikos pedagogams.  

Organizuotas 2 paskaitų seminaras „Priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdomosios veiklos planavimas“: 1) 

„Efektyvus priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) 

veiklos planavimas – sėkmingo vaiko ugdymo(si) 

veiksnys“, 2) „Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

ugdomosios veiklos planavimas“ Kėdainių švietimo 

pagalbos tarnybos pedagogams 2018-04-18 Nr. S – 315 

(Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba).   

 Skaitytas pranešimas tema „Ikimokyklinio ugdymo 

veiklos planavimas“ Skuodo miesto lopšelio-darželio 

pedagogams; pasidalinta gerąja patirtimi apie 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos 

planavimą, vaikų pažangos ir pasiekimų fiksavimą 2018-

08-23 Panevėžio miesto lopšelyje-darželyje „Žibutė“ 

(saulute.w.3.lt/2018/09/06/metodine-isvyka/skuodo). 

 
 

 

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. Suorganizuotos, jose kartu dalyvauta, įstaigos 3.1. Kuriant kūrybinius darbus, ugdėsi 
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darbuotojų kūrybinių darbų parodos Panevėžio 

miesto viešosiose erdvėse: 1) „Menų artelė“ 

pedagogų švietimo centre 2018 metų sausio mėnesį 

2018-01-24 d. Nr. 115 (Panevėžio pedagogų 

švietimo centras), 2) „Pasaka lange“ Panevėžio 

apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje (2018-04-05 

mėn. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-

Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros 

skyriuje), 3) „Mano vizija“ miesto „Šaltinėlio“ 

bibliotekoje 2018 metų birželio mėn. (Biblioteka 

„Šaltinėlis“. Panevėžys, 2018 m. birželis), 4) „Mano 

vizija“ Panevėžio miesto savivaldybės, 

Socialiniame skyriuje 2018 m. spalio mėn. (2018-

12-13 Nr. 13-6593 (31.1.14) Panevėžio miesto 

savivaldybės administracijos kultūros ir meno 

skyrius), 5) „Robotuko varžteliai paveiksle“ 

Panevėžio miesto savivaldybės, Socialiniame 

skyriuje 2018 m. gruodžio mėn. (2018-12-31 Nr. IS 

-6968 (31.1.14 E) Panevėžio miesto savivaldybės 

administracijos kultūros ir meno skyrius). 

darbuotojų kūrybinis potencialas, skatinamas 

kūrybiškumas, pripažinti gabumai, individualūs 

meniniai privalumai. Kūrybinio darbo metu 

plėtojosi darbiniai santykiai, atsiskleidė 

individualios žmogaus savybės. Darbuotojos 

priėmė iššūkius, vadovavosi laisvės pojūčiu, 

panaudojant minimalius išteklius. Pagerėjo 

įstaigos mikroklimatas. Įstaigos darbuotojoms 

eksponuoti savo kūrybinius darbus miesto 

viešosiose erdvėse ne tik galimybė viešinti savo 

kūrybą, bet ir puiki proga pačioms aplankyti 

eksponuojamų darbų erdves, pristatyti savo 

kūrinius, užmegzti kontaktus. 

3.2. Suorganizuotos, dalyvauta su ugdytinių 

kūrybiniais darbeliais miesto viešosiose erdvėse: 1) 

„Šventų Velykų belaukiant“ Panevėžio miesto 

Šiaurėje bibliotekoje 2018 m. balandžio mėn. 

(2018-04 mėn. Šiaurinės bibliotekos pažyma), 2) 

„Mažieji pievų gyventojai“ Panevėžio miesto 

Smėlynės bibliotekoje 2018 m. birželio mėn. (2018-

06 mėn. Smėlynės bibliotekos pažyma), 3) 

„Vaikystės takeliu“ Panevėžio miesto Babilono 

prekybos centre (2018-06 mėn. Panevėžio miesto 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinio būrelio 

pažyma), 4) „Gamtos spalvos 2018“ po atviru 

dangum Panevėžio miesto Laisvės aikštėje 2018-09 

mėn. (2018-09 mėn. Panevėžio lopšelio-darželio 

„Puriena“ pažyma), 5) „Obuoliai, obuoliukai“ 

Panevėžio miesto šiaurinėje bibliotekoje 2018 m. 

spalio mėn. (2018-10 mėn. Šiaurinės bibliotekos 

pažyma).  

3.2. Vaikų dailės raiška įstaigoje sustiprino jų 

psichinę sveikatą, fizinį bei dvasinį potencialą, 

motyvaciją bendravimui, bendradarbiavimui; 

ugdytiniai patenkino saviraiškos poreikį. 

Ugdytinių kūrybinių darbelių eksponavimas 

miesto viešosiose erdvėse – vaikų kultūros 

ugdymo(si), įstaigos kultūros viešinimo dalis. 

3.3. Suorganizuota, dalyvauta akcijose miesto 

viešosiose erdvėse: 1) „Atmintis gyva, nes liudija“ 

įstaigos lauko ir vidaus erdvėse (2018-01-13), 2) 

„Megzta trispalvė Lietuvai“ įstaigos lauko erdvėse 

(2018-02-14), 3) „Dovanoju trispalvę miesto 

gyventojams“ Panevėžio miesto Laisvės aikštėje 

(2018-02-15), 4) „Gyvasis tautos žiedas“ įstaigos 

erdvėse (2018-03-11), 5) „Aš bėgu – 2018“ 

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro 

stadione (2018-04-09), 6) „Rudens kraitė 2018“ 

Panevėžio Gamtos mokykloje (2018-09-18, padėkos 

raštas), 7) „Snaigė seneliui“ VŠĮ Šv. Juozapo globos 

namuose 2018 gruodžio mėn. (VŠĮ Šv. Juozapo 

globos namai. Panevėžys, 2018 m. gruodžio 6 d.). 

3.3. Akcijų metu ugdytiniai ugdėsi, puoselėjo 

vertybines nuostatas, tvirtino asmenines 

dorovines savybes: gerumą, draugiškumą, 

kuklumą, drausmingumą, elgesio kultūrą; 

skatinamas dėmesys, pagalba silpnesniam, 

ligoniui, vienišam. Ruošdamiesi akcijoms 

ugdytiniai darė gerus darbus, prisiėmė 

atsakomybę už kitų gerovę. Per akcijas vaikai 

dovanojo savo pagamintas atvirutes, surengė 

pasirodymus: dainavo, deklamavo, inscenizavo. 
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3.4. Dalyvauta Panevėžio kolegijos studijų 

programos „Ikimokyklinio ugdymo pedagogika“ 

studentų baigiamųjų darbų gynime ir vertinime 

2018 birželio 14 d. Buvau paskirta komisijos 

pirmininke (2018-06-04 Nr. SM5 – 70, Panevėžio 

kolegijos Socialinių mokslų fakultetas; 2018 m. 

birželio 1 d. Nr. V1 – 119, Panevėžys, Panevėžio 

kolegijos direktoriaus įsakymas „Dėl studijų 

programos „Ikimokyklinio ugdymo pedagogika“ 

kvalifikavimo komisijos sudarymo ir baigiamųjų 

darbų rezultatų vertinimo organizavimo“). 

3.4. Bendradarbiavimas su Panevėžio kolegija  

suteikė žinių apie inovacijų raišką Panevėžio 

miesto ikimokyklinėse įstaigose, kurias 

perdaviau įstaigos pedagogams. Inovacijos 

kitose miesto ikimokyklinėse įstaigose iniciavo 

lopšelio-darželio pedagogus inovatyvesniam 

vaikų ugdymui(si). 

3.5. Gauta padėka asmeniškai Lietuvos 

Respublikos Seimo nario Bronislovo Matelio už 

aktyvų kūrybišką darbą švietimo įstaigoje, diegiant 

inovacijas, kuriant atvirą mokyklą (Lietuvos 

Respublikos Seimas, Panevėžys 2018-10-05). 

3.5. Gauta padėka pateisino vadovavimą ir 

lyderystę įstaigoje; komandinį darbą kaip 

veiklos kokybės gerinimo veiksnį. Gauta padėka 

patvirtino, kad užduočių atlikimui neužtenka 

vieno asmens žinių bei gebėjimų. Padėka 

inspiruoja įstaigoje dirbti lojaliai, entuziastingai, 

iniciatyviai, toliau diegiant inovacijas, kuriant 

atvirą mokyklą. 

3.6. Dalyvauta tarptautiniuose projektuose: 1) 

„Kamuolio diena 2018“ (Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Dobiliukas“, Klaipėda 2018), 2)„Saulėto oranžinio 

traukinio kelionė“ (Vilniaus lopšelio-darželio 

„Rūta“ pažyma 2018-11-28 Nr. SD-152).   

3.6. Vyko sistemingas įstaigos bendruomenės 

bendravimas ir bendradarbiavimas, plėtojosi 

partneriški ryšiai, sudaryta galimybė vaikams 

organizuoti veiklą įvairiose erdvėse. 

3.7. Dalyvauta su įstaigos bendruomene Panevėžio 

miesto 515 metų gimtadienio šventėje (Kultūros 

centras, Panevėžio bendruomenių rūmai, padėka, 

2018-09-13). 

3.7. Įstaigos bendruomenės bendradarbiavimas 

aktualus įstaigos veikloje, tiesiogiai įtakoja 

bendruomenės sutelktumą, harmoniją, 

socializaciją atstovaujant įstaigą mieste. 

3.8. Suorganizuota, pravesta įstaigoje tėvų 

popietė-diskusija „Ikimokyklinio, priešmokyklinio 

vaiko ugdymo(si) aktualijos“ 2018-11-15 

(Panevėžio pedagogų švietimo centro ugdymo 

planai, 2018-11 mėn.). 

3.8. Tėvų ir pedagogų bendravimas popietės 

metu, ugdomosios veiklos, edukacinių 

priemonių pristatymas, pedagogams parodant jų 

naudojimo poveikį tiesioginei įtakai vaikų 

ugdymui(si), padėjo tėvams suprasti apie 

harmoningą, kokybišką vaiko ugdymą(si). 

3.9. Atnaujintos įstaigos „Maisto bloko“ vidaus 

erdvės (2018 m. spalio-gruodžio mėn.). 

3.9. Atnaujinta, modernizuota vidaus aplinka 

turi teigiamą poveikį vaikų saugumui, sveikatai, 

estetikai. Pagerintos virtuvės darbuotojų darbo, 

maisto produktų sandėliavimo sąlygos atitinka 

HN75:2016. 

3.10. 13-os klasės „Mažoji architektūra įstaigos 

kieme“ metu pasigaminta 32 vnt. keramikinių 

vazonų (2018-07-31).  

3.10. Bendruomenė sutelkta įstaigos aplinkos 

kūrimui. Vazonais papuoštas įstaigos 

eksterjeras, vyksta edukacinės veiklos su 

ugdytiniais.  

3.11. Įstaigoje atliktas tyrimas „Ugdytinių mitybos 

vertinimas, įsigaliojus naujam vaikų maitinimo 

tvarkos aprašui“ (2018-50 mėn. – pirmas etapas, 09-

11 mėn. – antras etapas).   

3.11. Po pirmo tyrimo etapo tyrimo duomenys 

pateikti ugdytinių tėvams, atsižvelgta į 

rezultatus, tėvų pasiūlymus: pakeistas 

valgiaraštis. Po antro tyrimo etapo rezultatai 

buvo teigiami, tėvų nuomone, valgiaraštis 

atitinka sveikatai palankios mitybos normas, 

gaminamas skanus maistas. Ugdytiniai 

dalyvauja edukacinėse veiklose, patiekalų 

gamyboje. 

3.12. Virėjos dalyvavo kvalifikacijos kėlimo 3.12. Susipažino su žuvies ir mėsos karštųjų 
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mokymuose „Sveikatą tausojantys karštieji žuvies ir 

mėsos patiekalai“ (2018-12-12 Nr. 6697, 2018-12-

12 Nr. 6708) 

patiekalų gaminimo technologijomis, pritaiko 

darželyje gaminant sveikatai palankų maistą. 

Verdamos skanios sriubos, gaminami skanūs 

mėsos troškiniai, skaniai paruošiama žuvis. 

3.13. Įvestas laidinis šviesolaidinis internetas (iki 

2018-03 mėn.). 

3.13. Puiki galimybė efektyviai, saugiai, 

ugdytiniu atžvilgiu, naudotis internetu, kitomis 

šiuolaikinėmis technologijomis, programomis 

vaikų ugdomojoje veikloje. 

3.14. Dalyvauta mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos 

ministerijos paskaitoje apie mobilizacijos sistemą, 

ginkluotą ir neginkluotą gynybą (2018-05-18). 

3.14. Įstaigos kieme pažymėtos evakuacijos 

susirinkimo vietos, pravestos dvejos evakuacijos 

pratybos, tariamu gaisro bei oro užterštumo 

atvejais. Įmontuoti nauji garsiniai pavojaus 

skelbimo signalai. 
 

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 

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. Strateginį mąstymą ir pokyčių valdymą. 

6.2. Įstaigos struktūrą, procesus, išteklių valdymą.  
 

 

__Direktorė________                   __________           ____Loreta Simanavičienė_        2019-02-06_ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: (labai gerai), vienbalsiai pritarta, pristačius įstaigos 

bendruomenei ir tarybai 2018 m. vadovo ataskaitą. Siūloma 2018 m. vadovo ataskaitą pristatyti 

ugdytinių tėvams visuotino susirinkimo metu. Įstaigos tarybos protokolas 2019-02-01 Nr. 2.  

 

_Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė_ __________            Sandra Belazaravičienė     2019-02-06_ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
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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 (kiekybiniai, 

kokybiniai, laiko ir kiti, kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Gerinti ugdymo(si) proceso 

kokybę, ugdytinių pasiekimus, 

modernizuojant, atnaujinant ir 

turtinant ugdymo(si) aplinką bei 

kuriant bendruomenės 

informavimo ir komunikavimo 

modelį.  

9.1.1.  Atnaujinti vidaus 

patalpas, lauko žaidimų 

aikšteles, gerinant 

ugdymo(si) proceso 

kokybę, ugdytinių 

pasiekimus. 

 

9.1.2.  Sudaryti sąlygas 

grupėse naudotis 

kompiuterinėmis 

programomis. 

9.1.3.  Priešmokyklinio 

amžiaus vaikams pravesti 

lyderystę ugdančius 

žaidimus.  

9.1.4.  Tėvams informacija 

pateikti konsultacinių 

susitikimų, darbuotojams 

susirinkimų metu; įstaigos 

internetinėje svetainėje, 

facebook paskyroje.   

9.1.1.1. Darželio vidaus ir lauko erdvių 

ugdymo(si) aplinka praturtinta 

priemonėmis: lavinamieji žaislai - 17 vnt., 

balansinės supynės – 1 vnt., sudaryta 

sutartis su firma „Lindstrom“ – 1 kilimėlis;  

 

 

9.1.1.2. Įsigyta – 6 programėlės. 

 

 

 

9.1.1.3. Pravesti 9 užsiėmimai 

priešmokyklinio amžiaus vaikams apie 

lyderystę. 

 

9.1.1.4. Pravesti 9 užsiėmimai su tėvais. 

Pravesta 12 susirinkimų įstaigos 

darbuotojams. Įstaigos informacija 

viešinama internetinėje svetainėje, 

facebook paskyroje.  

9.2.  Tobulinti profesinę 

kompetenciją, taikant IKT. 

9.2.1.  Taikyti dokumentų 

valdymo naujoves.  

 

9.2.2. Plėtoti įstaigos 

informacinę sistemą.  

9.2.1.1. Darbuotojų mokymai darbui su 

elektroniniu dienynu, įvesta prieiga tėvams.  

 

9.2.1.2. Vyksta @vilio įsisavinimas. 

Įsisavinama @vilio dokumentų valdymo 

sistema.  

9.3. Suaktyvinti lopšelio-

darželio tarybos darbą, 

tobulinant įstaigos veiklą, 

bendradarbiaujant su 

Pušaloto mikrorajono 

bendruomene, socialiniais 

partneriais, inicijuojant 2% 

9.3.1. Darbuotojai plės 

žinias, taikys jas darbe, kels 

profesinę kvalifikaciją. 

9.3.2. Palaikomi ryšiai su 

įstaigos taryba, mikrorajono 

bendruomene, socialiniais 

partneriais. Pagerinta 

9.3.1.1. Įgyvendintas projektas „Menų oazė 

ikimokyklinuko akimis 2“. 

 

9.3.2.1. Organizuotos šventės, renginiai.  

9.3.2.2. Išspausdinti 6 straipsniai.  

9.3.2.3. Parodytas 1 reportažas per 

televiziją.  
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lėšų kitų išteklių 

pritraukimą.  

ugdomoji aplinka įvairiose 

įstaigos erdvėse. Pagerins 

ugdymo(si) proceso 

kokybę.  

9.3.2.4. Konferencijose skaityti 7 žodiniai 

pranešimai.  

9.3.2.5. Mieste pravestos 4 13-os klasės 

pamokos.  

9.3.2.6. Pravestos 2 paskaitos-praktikumai 

respublikos pedagogams.  

9.3.2.7. Pravesta respublikinė konferencija 

pedagogams „Šiuolaikinio ikimokyklinio 

amžiaus vaiko ugdymo(si) iššūkiai 2“ (IV 

ketvirtis).  

9.3.2.8. Įsigyta grupių patalpose žaliuzės – 

6 vnt.  

 

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. Žmogiškieji ištekliai (nedarbingumas). 

10.2. Pasikeitę teisės aktai ar juose nustatytų terminų, prioritetų pasikeitimas. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(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) 

 

 

 

 


