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Mažeikių lopšelis – darželis ,,Eglutė“ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

Rima Daugnorienė 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2022-01-20 Nr. ________  
(data) 

Mažeikiai 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

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

        Įgyvendinant Mažeikių lopšelio-darželio "Eglutė" (toliau – Įstaiga)  2019–2021 metų strateginį planą ir 

2021 metų veiklos planą buvo siekiama: gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo(si) turinio kaitą; 

kurti saugią, funkcionalią, vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką bei kurti įstaigą, kaip besimokančią organizaciją. 

2021 m. sukomplektuotas numatytas grupių skaičius – 11 ugdymo(si) grupių, iš jų 3 ankstyvojo ugdymo, 6 

ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo. Iš viso 204 ugdytiniai.  

       Įstaigos 2021 metų veiklos uždaviniai ir vadovo metinės užduotys dera su Įstaigos strateginiais tikslais, 

uždaviniai nukreipti į Įstaigos strategijos įgyvendinimą.  

       Įgyvendinant Įstaigos strategiją per 2021 metus bei 2021 metų veiklos planą buvo siekiama numatytų 

uždavinių įgyvendinimo. 

       Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, ugdymo  procese 

taikyti modernias ugdymo(si) strategijas, įtraukųjį ugdymą, skatinti vaikų prigimtinius, pažinimo ir saviraiškos 

poreikius – pasiekti rezultatai: užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas į ugdymą 

integruojant tyrinėjimus, eksperimentus, ekologiją, tvarumą bei inovatyvaus ugdymo idėjas. Vadybiniai siekiai 

2021 m. buvo orientuoti į ugdymo proceso organizavimo kokybės gerinimą, STEAM ugdymą, gabių vaikų 

ugdymo sistemos tobulinimą, įtraukiojo ugdymo plėtojimą. 

   Per ataskaitinius metus organizuota ir vykdyta 11 programų ugdančių vaikų meninius, kūrybinius, sportinius, 

etnokultūrinius, intelektinius, socialinius, tyrinėjimo, eksperimentavimo gebėjimus. 

   Per metus įgyvendintos 9 STEAM ugdymo programos, kuriose dalyvavo 95 proc. įstaigos vaikų. Ugdytiniai su 

mokytojais dalyvavo 8 respublikiniuose STEAM projektuose, vienoje respublikinėje konferencijoje „Inovatyvus 

darželis su STEAM“,  kurioje dalinosi STEAM ugdymo įgyvendinimo patirtimi, STEAM integravimu bei veiklų 

organizavimu. Už STEAM ugdymo įgyvendintas veiklas, ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, Briuselio „STEAM 

School label“ platformos ekspertai, Nacionalinė švietimo agentūra 2021 m. patvirtino įstaigą tikruoju STEAM 

mokyklų tinklo nariu. Įstaigai patvirtintas „STEAM School Label“ kokybės ženklas. 

   2021 m. priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdytas ir įgyvendintas tarptautinis projektas "Say hello to the 

world". Vaikai anglų kalba bendravo, organizavo bendras veiklas su darželiais iš Slovėnijos ir Lenkijos. Už 

įvykdytas veiklas Įstaigai suteiktas „Tolerantiško darželio“ garbės vardas.  

   Tradicinė veikla grupėje buvo keičiama į eksperimentų ir tyrinėjimų užsiėmimus kitose edukacinėse įstaigos 

erdvėse. Įvairios ugdymo veiklos organizuotos, vaikų kūrybiškumas ugdytas ne tik įstaigoje. Per ataskaitinius 

metus vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 2 tarptautinėse parodose, 5 respublikiniuose projektuose, 8 

respublikinėse parodose, 2 respublikinėse akcijose. Įstaigos mokytojai su ugdytiniais dalyvavo miesto šventėje 

„Miestas vingyje Ventos“, mieste rengtoje Kalėdinėje piešinių parodoje „Šventinė Kalėdų galerija“, tarptautinėje 

akcijoje „Visa „Baltica“ šoka“, menų projekte „Klasika“ Mažeikių Gabijos gimnazijoje.  

   Įstaigoje aktyviai vykdyta gamtosauginė veikla. Už įgyvendintą gamtosauginių mokyklų programą 2021 m. 

įstaiga  10 kartą apdovanota Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. 

   Iš stebėtų veiklų, pokalbių su mokytojais, vaikais darytina išvada, kad dauguma mokytojų modeliavo ir taikė 

ugdymo strategijas, skatinančias prasmingą, patirtinę, eksperimentinę, kūrybinę vaikų veiklą. 100 proc. 

mokytojų į ugdomąsias veiklas integravo gamtosauginį, etnokultūrinį ugdymą, STEAM ugdymo metodus, kas 

skatino vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, domėtis socialine ir kultūrine aplinka. 

   2021 m. į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotos neformaliojo vaikų švietimo 

programos: tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, tarptautinis ilgalaikis prevencinis 
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projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“, draugiškoji SEU olimpiada ,,Dramblys“, respublikinis ilgalaikis 

prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“. Šių programų įgyvendinimas sudarė galimybes vaikams augti saugiai, 

sveikai, laisvai ir kūrybiškai reikšti savo mintis. Socialinė pedagogė ir psichologė įgyvendino emocinio intelekto 

lavinimo projektą „Šypsena – kelias į draugystę”“. Projektas padėjo vaikams lengviau suprasti, kaip juos veikia 

skirtingos emocijos, jausmai ir kaip tai kontroliuoti. Organizuojant prevencinę sveikatą stiprinančią veiklą 

dalyvauta respublikiniuose ilgalaikiuose projektuose: „Sveikatiada“, “Sveikata visus metus”, respublikiniame 

LTOK projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2021“, LFF projekte „Futboliukas". Įstaiga yra respublikinės 

ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narys. 2021 m.  dalyvavauta Mažeikių 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programose “Judėjimas sveikatos labui” ir „Kai susijungia 

gamta ir istorija...“. 2021 m. dalyvauta ES lėšomis finansuojamose programose "Pienas vaikams", "Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose". 2021 m. Sveikatos stiprinimo renginiuose dalyvavo dauguma darželio vaikų. 

Vykdytos veiklos gerino vaikų savijautą (būti priimtam, saugiam, sveikam), stiprino bendruomeniškumo jausmą.  

       2021 m. įsivertinta įstaigos veiklos kokybė. Rezultatai parodė, kad dauguma tėvų, darbuotojų įstaigos veiklą 

vertina gerai arba labai gerai. Stebėtos veiklos, metinio veiklos aptarimo pokalbiai su mokytojais parodė, jog 

organizuojamas ugdymas, mokytojų taikomos ugdymo strategijos, dalyvavimas projektuose, įvairios 

netradicinės veiklos, inovatyvių priemonių taikymas ugdymą daro nesavitikslį – toks ugdymo organizavimas 

padeda vaikui ugdyti(s) jam ir visuomenei svarbias kompetencijas, moko lankstumo kintant aplinkai bei 

gebėjimo susidoroti su iššūkiais, skatina savarankiškumą, kūrybiškumą, mąstymą. 

       Įgyvendinant antrąjį uždavinį – kurti saugią, funkcionalią, vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką, 

atnaujinant vidaus ir lauko erdves – tariantis su įstaigos taryba, bendruomene, ataskaitiniais metais buvo 

kuriamos naujos ir turtinamos esamos ugdymo(si) erdvės. Suremontuota viena ikimokyklinio ugdymo grupė, 

pakeisti seni baldai, lovos, durys. Įstaigos 1-o aukšto koridoriuje įrengtos edukacinės sienos su Lietuvos ir 

pasaulio žemėlapiais, sumontuota STEAM sienelė. Įrengta nauja edukacinė erdvė „Žaismės erdvė“ (sukurtas 

interjeras, pagaminti baldai, nupirktos priemonės). Grupės turtinamos naujomis ugdymo priemonėmis. 

Įgyvendinant inovatyvaus, šiuolaikinio ugdymo strategiją įsigyti du nauji nešiojami kompiuteriai, spausdintuvas, 

interaktyvus ekranas, 7 planšetės. Pagal įvykdytą sporto projektą atnaujintos priemonės, skatinančios vaikų 

judumą. Įstaigos lauko teritorijoje pastatytos dvi naujos pavėsinės, dvi smėlio dėžės, įrengta lauko simuliacinė 

laboratorija su priemonėmis, skirtomis tyrinėjimui, eksperimentavimui. Siekiant sukurti judumą ir kūrybiškumą 

skatinančią aplinką sumontuotas tiltelis per dirbtinės tėkmės upelį, pastatytas medinis namelis. Per ataskaitinius 

metus sutvarkyti 3 nesaugūs įėjimai į pastatą. 1-o aukšto koridoriuje pakeisti seni, higienos normų neatitinkantys 

šviestuvai. Už įgyvendinamas STEAM ugdymo idėjas, už inžinerinio, eksperimentinio, loginio, kūrybiško 

ugdymo puoselėjimą, integravimą į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, už inovatyvaus ir šiuolaikinio 

ugdymo įgyvendinimą ORLEN LIETUVA įstaigai skyrė 2000 Eur paramą ir įrengė STEAM lauko sieną 

inovatyviam vaikų ugdymui. Sukurtos erdvės sudaro sąlygas vaikų ugdymui(si) ne tik grupėse, bet ir kitose 

erdvėse.  

       Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – stiprinti įstaigą kaip besimokančią organizaciją bei skatinti tikslingą 

bendradarbiavimą su socialiniais partneriais – pasiekta, jog 96 proc. įstaigos pedagogų kėlė kvalifikaciją 

dalyvaudami kursuose, seminaruose, webinaruose (3 proc. daugiau nei 2020m.), vidutiniškai 4,2 dienas per 

metus. Mokytojai kėlė kvalifikaciją bendrųjų kompetencijų, ugdymo, inovatyvių ugdymo metodų, STEAM 

taikymo klausimais.  

   Parengta ir įgyvendinta 50 ak. val. trukmės ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa „Gabių vaikų 

atpažinimas ir ugdymas ikimokykliniame amžiuje“, kurioje dalyvavo mokytojai iš Mažeikių ir kitų Lietuvos 

miestų ugdymo įstaigų. Įgytas žinias perteikė kolegoms. Programa taikoma organizuojant gabių vaikų ugdymą 

įstaigoje. Skatinau mokytojus dalintis STEAM ugdymo taikymo idėjomis, ugdymo organizavimu taikant ES 

projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ metodiką. Mokytojų bendruomenėje diskutuota tema: ,,STEAM: 

patyriminės veiklos, keičiančios tradicines pamokas“. Patirtimi, praktikomis apie STEAM taikymą 

priešmokykliniame bei ikimokykliniame ugdyme pasidalinta su Mažeikių lopšeliais-darželiais „Giliukas“, 

„Bitutė“, „Buratinas“, Kauno lopšeliu-darželiu „Saulutė”, Klaipėdos lopšeliu-darželiu ,,Liepaitė“. Apie įstaigos 

veiklą, ugdymą, įgyvendinamas iniciatyvas publikuota 11 straipsnių leidiniuose „Santarvė“, „Švietimo 

naujienos“, internetiniuose portaluose www.szelmeneliai.lt, www.gamtosauginesmokyklos.lt, www. 

ikimokyklinis.lt. 

   2021 m. mokytojai, švietimo pagalbos specialistai bendradarbiaudami tarpusavyje atnaujino ugdymo turinio 

planavimo formas. Kitoks planavimas suteikia galimybę mokytojams ugdymą organizuoti kryptingai, nuosekliai, 

šiuolaikiškai, ugdymas(is) atitinka šiuolaikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo nuostatas, prioritetus.  

Įstaigos vadovas įsitraukė ir dalyvavo NŠA vykdomame projekte „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ (09.2.1-ESFA-V-706-03-

0001), bei Nacionalinės švietimo agentūros, įgyvendiname Europos Sąjungos fondų finansuojamame projekte 

http://www.gamtosauginesmokyklos.lt/
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„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo 

metodikos taikymas“.  

   Įstaigos administracija ir mokytojai įsitraukė į NŠA vykdomą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 

bendrai finansuojamą projektą ,,Inovacijos vaikų darželyje” (projekto kodas Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001). 

Mokytojai, įvaldę minėto projekto idėjas, metodiką, ugdymo metodus, tobulino ugdymo proceso planavimą, 

atnaujino ugdymo turinį. Ugdymo procesas įstaigoje organizuojamas šiuolaikiškai, ugdymo turinys – 

inovatyvus.  

   Darbuotojams dalinantis idėjomis kaip stiprinti įstaigos įvaizdį kuriant aplinką 2021 m. laimėtas velykinių 

papuošimų konkursas. Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“ buvo pripažintas išradingiausiai pasipuošusia įstaiga 

Mažeikiuose. 

       Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti ugdymui skirtus išteklius– 

2021 m. planingai vykdyti materialinės bazės gerinimo darbai.  Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos 

racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų panaudojimo derinti su įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene.  

Įstaigos veiklą kontroliuojančios institucijos pažeidimų nenustatė. Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos 

racionaliai ir taupiai. Per metus pakeisti šviestuvai 1-o aukšto koridoriuje, nupirkta skalbimo mašina, atlikti 

vienos grupės remonto darbai, nupirkti nauji virtuvės maisto ruošimo įrenginiai, pakeistas sanitarinis mazgas 

vienos grupės prausykloje, suremontuotas rūsio koridorius. Įstaigos surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio 

panaudojimo ataskaita pateikta įstaigos internetinėje svetainėje www.eglute-mazeikiai.lt 

       Įstaigos uždaviniai pasiekti maksimaliai (100 proc.). Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ 2019–2021 m. 

strateginis planas įgyvendintas.  
 

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. Ugdymo 

turinio 

tobulinimas  

1.1.1. Atnaujinta 

ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

 

 

 

 

 

1.1.2. Atnaujintas 

ugdymo programos 

turinys pasitelkiant 

inovatyvius 

STEAM 

ugdymo(si) 

metodus ir 

priemones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1. Atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa, orientuojantis į 

vaiko pasiekimus, 

atitinkanti ikimokykliniam 

ir priešmokykliniam 

ugdymui keliamus 

reikalavimus.  

1.1.2.1. Atnaujintas/ 

Patobulintas ugdymo 

turinys tęsiant veiklą į 

STEAM orientuotų 

mokyklų tinkle. 

 

 

 

 

 

1.1.2.2. Įgyvendinti ne 

mažiau kaip 3 projektai 

STEAM srityje, 

organizuoti 3 edukaciniai 

renginiai. 

 

 

1.1.1.1. Atnaujinta ikimokyklinio 

ugdymo programa. Programoje 

integruojamos projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ idėjos, metodikos 

atitinkančios šiuolaikinį ugdymą. 

Ugdymas organizuojamas nuolat 

stebint vaikų pasiekimus ir daromą 

pažangą.  

1.1.2.1. STEAM ugdymas taikomas 

visose ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus grupėse. 

Briuselio „STEAM School label“ 

platformos ekspertai, Nacionalinė 

švietimo agentūra 2021 m. patvirtino 

įstaigą tikruoju STEAM mokyklų 

tinklo nariu. Įstaigai patvirtintas 

„STEAM School Label“ kokybės 

ženklas.  

1.1.2.2. Organizuoti STEAM projektai: 

„Magiški sniego burtai“, „Lauko 

laboratorija“, „Vanduo-mūsų gyvybės 

šaltinis“, „Statome tiltus“, „Gėlytę 

auginu – darželį puošiu“ (kartu 

Mažeikių lopšeliu-darželiu „Bitutė“). 

Organizuoti edukaciniai renginiai: 

https://eglute-mazeikiai.lt/lopselis-darzelis/naujienos/mazeiki-lopselio-darzelio-eglut-surinkto-aplinkos-islaikymo-mokescio-panaudojimo-ataskaita/11-Eur-panaudojimas%20(IV%20ketv.).pdf
https://eglute-mazeikiai.lt/lopselis-darzelis/naujienos/mazeiki-lopselio-darzelio-eglut-surinkto-aplinkos-islaikymo-mokescio-panaudojimo-ataskaita/11-Eur-panaudojimas%20(IV%20ketv.).pdf
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Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Sukurta 

vaiko pasiekimų 

vertinimo sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4. Sukurta 

gabių vaikų 

ugdymo įstaigoje 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.1. Sukurta vaiko 

pasiekimų vertinimo 

sistema padės mokytojui 

stebėti kiekvieno vaiko 

daromą pažangą, 

kokybiškai organizuoti 

ugdymą. 

 

 

 

1.1.4.1. Sukurta ir taikoma 

gabių vaikų atpažinimo ir 

ugdymo įstaigoje sistema.  

 

 

 

 

 

 

1.1.4.2. Baigta įgyvendinti 

ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa 

"Gabių vaikų atpažinimas 

ir ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje". 

*nuotolinė respublikinė ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

teorinė–praktinė konferencija 

„Inovatyvus darželis su STEAM“; 

*nuotolinė edukacija „Aš–jaunasis 

mokslininkas“ kartu su Monika 

Mažintiene, mokslo svetainės vadove; 

*edukacinis užsiėmimas „Kaip 

integruoti „STEAM" įstaigos 

mokytojams. 

1.1.3.1. Sukurta pasiekimų vertinimo 

sistema leidžia mokytojams 

sistemingai stebėti ir fiksuoti vaikų 

pasiekimus, dokumentuoti vaikų 

daromą pažangą. Informacija tėvams 

pateikiama el. dienyne 

„www.musudarzelis.lt“, pokalbių su 

tėvais metu. Ugdymo turinys, veiklos 

planuojamos atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų, pažangos rezultatus. 

1.1.4.1. Įstaigoje taikoma mokytojų 

sukurta gabių vaikų atpažinimo ir 

ugdymo sistema. Gabūs muzikai ir 

menui vaikai ugdomi jiems skirtuose 

užsiėmimuose. Dėl Vyriausybės 

priimtų sprendimų dėl lopšelių-

darželių darbo organizavimo, 

pandemijos metu, sistema taikoma iš 

dalies. 

1.1.4.2. Parengta ir įgyvendinta 50 ak. 

val. trukmės ilgalaikė kvalifikacijos 

tobulinimo programa „Gabių vaikų 

atpažinimas ir ugdymas 

ikimokykliniame amžiuje“, kurioje 

dalyvavo 50 mokytojų iš Mažeikių 

ugdymo įstaigų ir kitų Lietuvos 

miestų. Programa vykdyta kartu su 

Mažeikių švietimo centru. 

1.2.  

Tinkląveikos 

kūrimas  

1.2.1. Atrasti nauji 

ar sustiprėjęs 

bendradarbiavimas 

su  jau esamais 

socialiniais 

partneriais 

tiksliniam 

bendradarbiavimui 

stiprinti. 

 

 

 

 

 

1.2.1.1. Pasirašytos ne 

mažiau kaip dvi 

tarporganizacinio 

bendradarbiavimo sutartys, 

kurios apima konkrečių 

bendrų renginių, 

konferencijų, mokymų 

orientuotų į integralų 

inovatyvų ugdymą bei tokio 

ugdymo organizavimą.  

 

 

 

 

1.2.1.1. Pasirašytos bendradarbiavimo 

sutartys su Klaipėdos lopšeliu-darželiu 

„Liepaitė“, Šeduvos lopšeliu-darželiu, 

kuriose susitarta bendradarbiauti 

organizuojant ir vykdant STEAM, 

sveikatos ugdymo, įstaigos aplinkos 

kūrimo renginiuose, projektuose. 

Pasirašyta keturšalė bendradarbiavimo 

sutartis su Mažeikių lopšeliais-

darželiais „Saulutė“, „Bitutė“, 

„Buratinas“. Kartu su partneriais 

parengta paraiška dėl ORLEN Lietuva 

paramos STEAM lauko aplinkos 

plėtojimui. Įstaigoje įsigyta 2000,00 
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Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Pasiruošta 

privalomam vaikų, 

augančių socialinės 

rizikos sąlygomis, 

ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

1.2.1.2. Ne mažiau kaip 65 

proc. pedagogų teigs, kad 

panaudojo ir pritaikė 

bendradarbiavimo renginių 

metu gautas žinias. 

 

 

 

1.2.2.1.Parengtas 

tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo 

planas/schema. 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Numatytos 

priemonės sėkmingai 

adaptacijai vaikams, 

augantiems socialinės 

rizikos sąlygomis. 

Eur vertės lauko STEAM sienelė. 

Įvykdytos numatytos bendros 

dalinimosi patirtimi veiklos: 

*projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 

pristatymas lopšelyje-darželyje 

„Buratinas“; *socialinės-emocinės 

ugdymo programos „Kimochis“ 

taikymas  ankstyvajame amžiuje 

lopšelyje-darželyje „Buratinas“;  

*STEAM erdvių kūrimas lopšelyje-

darželyje „Eglutė“; 

*Įstaigos veiklos kokybės išorės 

vertinimo metodikos pristatymas 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“; 

*autistiškų vaikų ugdymo ypatumai 

lopšelyje-darželyje „Bitutė“; 

*Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimo 

metodikos pristatymas lopšelyje-

darželyje „Buratinas“; 

*edukacinė popietė įstaigų vadovams 

„Praktinių STEAM veiklų edukacinėse 

erdvėse taikymo galimybės“ lopšelyje-

darželyje „Eglutė“; 

*Ugdymosi aplinka įkvepianti STEAM 

veiklai „STEAM Kalėdinės dirbtuvės“ 

lopšelyje-darželyje „Saulutė“. 

1.2.1.2. 2021 m. lapkričio mėn. atlikus 

įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą 

72,2 proc. mokytojų sutiko su teiginiu, 

kad „Mokytojai mokosi drauge ir vieni 

iš kitų: dalydamiesi patirtimi, 

atradimais, sumanymais ir ugdymo 

priemonėmis, stebėdami kolegų veiklą, 

įgytas patirtis taikydami praktikoje“. 

1.2.2.1. Parengtas ir Vaiko gerovės 

komisijoje (2021-09-02, Protokolo Nr.5) 

aptartas tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo planas su Mažeikių 

PPT specialistais, Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko 

gerovės komisija, Vaiko teisių 

apsaugos tarnyba, Mažeikių rajono 

Šeimos ir vaiko gerovės centru, 

Mažeikių rajono policijos komisariatu. 

1.2.2.2. Įstaigoje ugdomi 2 vaikai 

gyvenantys Šeimos ir vaiko gerovės 

centre, vienas – augantis socialinės 

rizikos sąlygomis. Taikomos 

adaptacijos priemonės, įstaigoje 

teikiama pagalba padėjo vaikams 

sėkmingai adaptuotis grupėse ir 

dalyvauti ugdyme. 
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Metų užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, 

ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.3. 

Edukacinių 

erdvių kūrimas  

1.3.1. Atnaujinta 

viena 

ikimokyklinio 

ugdymo grupė. 

 

1.3.2. Atnaujinta 

žaidimo aikštelių 

įranga.  

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Įrengta nauja 

edukacinė erdvė 

įstaigoje.  

 

 

 

 

1.3.4. Suremontuoti 

nesaugūs įėjimai į 

įstaigą.  

1.3.1.1. Suremontuotos 

vienos grupės patalpos. 

1.3.1.2. Suremontuotoje 

grupėje pakeistos lovos, 

kiti baldai. 

1.3.2.1. Pastatytas naujas 

lauko žaidimų įrenginys, 

pavėsinė. 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.1. Sukurta nauja 

edukacinė erdvė reikalinga 

vaikų kūrybinei veiklai, 

patyriminiam ugdymui. 

 

 

 

1.3.4.1. Sutvarkyti ne 

mažiau kaip 2 nesaugūs 

įėjimai į pastatą. 

1.3.1.1. Suremontuota viena 

ikimokyklinio ugdymo grupė (5B). 

1.3.1.2. Suremontuotoje grupėje 

pakeistos lovos (100 proc.), kiti baldai. 

 

1.3.2.1. Įrengta lauko simuliacinė 

laboratorija su edukacinėmis 

priemonėmis, 2 pavėsinės, pakeistos 

dvi smėlio dėžės, įrengtas tiltelis per 

dirbtinį upelį. 

2021-08-27 metinės lauko žaidimo 

aikštelių kontrolės metu  žaidimų 

aikštelių įrengimų trūkumų 

nenustatyta. 

1.3.3.1. Įstaigos pirmame aukšte 

įrengta nauja edukacinė patalpa 

„Žaismės erdvė“, kurioje yra vaikų 

kūrybiškumą, emocinį intelektą, 

kompiuterinį raštingumą skatinančios  

ir šiuolaikinį ugdymą atitinkančios 

ugdymo priemonės. 

1.3.4.1. Sutvarkyti 3 nesaugūs įėjimai į 

pastatą. 

 

 

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. Įrengta ir prijungimui paruošta saulės 

fotoelektrinė elektrinė.  

Mažėjančios išlaidos elektros energijai. Šiltėjančio 

klimato problemų sprendimas Mažeikių rajone. 

3.2. Pakeisti seni šviestuvai į energiją taupančius  1-o 

aukšto koridoriuje, nupirkta skalbimo mašina, 

nupirkti nauji virtuvės maisto ruošimo įrenginiai, 

pakeistas sanitarinis mazgas vienos grupės 

prausykloje, suremontuotas rūsio koridorius.   

Gerinamos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos. 

Mažėjančios išlaidos elektros energijai. 

3.3. Koridoriuje įrengtos edukacinės sienos su 

Lietuvos ir pasaulio žemėlapiais, STEAM siena su 

edukacinėmis priemonėmis, atnaujintos edukacinės 

priemonės grupėse.  

Sukurtos papildomos mokymosi ir saviraiškos erdvės 

padeda kokybiškiau organizuoti ugdymą. 

3.4. Epidemiologinės situacijos valdymas įstaigoje 

konsultuojantis su NVSC, Visuomenės sveikatos 

biuru. 

Sukurta saugi aplinka. 2021 m. Covid-19 protrūkių 

įstaigoje nebuvo. Susirgimų/užsikrėtimų skaičius 

įstaigoje buvo nedidelis.  

3.5. ORLEN LIETUVA Įstaigai skyrė 2000 Eur 

paramą ir įrengė STEAM lauko sieną inovatyviam 

vaikų ugdymui. 

Gerėja vaikų ugdymo(si) kokybė, įstaigos įvaizdis, 

plečiamas bendradarbiavimo tinklas. 

3.6. Gautas finansavimas iš Savivaldybės Aplinkos Skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, ugdomas 
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apsaugos ir sveikatos programos (finansavimo 

šaltinis 5 (SP-APL)) lėšų skyrimo priemonės 

„Sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo skatinimo 

veiklos organizavimas“ programų “Judėjimas 

sveikatos labui” (1295, 57 Eur) ir „Kai susijungia 

gamta ir istorija...“ įgyvendinimui (995,00 Eur). 

sveikas, gamtą mylintis ir saugantis pilietis. 

3.7  Dalyvavimas ŠMSM NŠA ES projekte 

„Inovacijos vaikų darželyje“ (projekto kodas Nr. 

09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  

Patobulinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų veiklos organizavimo gebėjimai skatinant 

pokyčius įstaigos veikloje. Projekto metodika 

taikoma praktikoje. 

3.8. Dalyvavimas ŠMSM NŠA ES projekte 

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės 

išorinio vertinimo metodikos taikymas“ ir 

dalyvavimas apskritojo stalo 

diskusijoje  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos 

kokybės išorinio vertinimo metodikos pristatymas“. 

Patobulinti asmeninio veiksmingo, strateginio 

mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, 

vadovavimo žmonėms, strateginio švietimo įstaigos 

valdymo, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, 

vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, 

mentorystės gebėjimai. 

 

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 ☐ 
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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.  Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

8. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

8.1. Dokumentų valdymo 

sistemos KONTORA 

diegimas.  

8.1.1.  Automatizuoti, pagreitinti 

ir supaprastinti dokumentų 

valdymo veiklos procesai 

įstaigoje.  

8.1.1.1. Įdiegta ir įsisavinta dokumentų 

valdymo sistema KONTORA. 

 

8.2.  Įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

  

8.2.1. Didesnis respondentų 

skaičius įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo apklausose, geresni 

įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo rezultatai. 

 

 

 

 

8.2.1.1. Įstaigos veiklos kokybės 

įsivertinimo apklausose dalyvauja ne 

mažiau kaip 60 proc. tėvų. 

8.2.1.2. Tėvai įstaigos veiklos kokybę 

vertina ne žemesniu kaip 2,9 kokybės 

lygiu. 

8.2.2.1. Mokytojai įstaigos veiklos 

kokybę vertina ne žemesniu kaip 2,96 

kokybės lygiu. 

8.3. Edukacinių erdvių, 

ugdymosi aplinkų, 

padedančių siekti kokybiško 

ugdymo, kūrimas ar  

atnaujinimas. 

8.3.1. Įrengta edukacinė erdvė 

įstaigos kieme.  

 

8.3.2. Įrengta nauja edukacinė 

siena įstaigos kieme. 

8.3.3. Atnaujintos laiptinių sienos. 

 

8.3.4. Suremontuoti nesaugūs 

įėjimai į įstaigą vidiniame kieme.  

8.3.1.1. Sukurta lauko klasė reikalinga 

vaikų kūrybinei veiklai, STREAM, 

ekologiniam ugdymui. 

8.3.2.1. Įrengta nauja edukacinė piešimo 

siena. 

8.3.3.1. Atnaujintos dviejų laiptinių 

sienos. 

8.3.4.1. Sutvarkyti ne mažiau kaip 4 

nesaugūs įėjimai į pastatą. 

 

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. Žmoniškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.) 

9.2. Pasikeitę Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

9.3.  Nepakankami finansiniai ištekliai. 
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VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mokyklos tarybos pirmininkė       __________                             Laima Veselienė                          __________ 
(mokyklos tarybos                                           (parašas)                                         (vardas ir pavardė)                                      (data) 

įgaliotas asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

             Savivaldybės meras         _______________              Vidmantas Macevičius             __________ 
(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. 

Direktorė                                      _________________                    Rima Daugnorienė            __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                                             (vardas ir pavardė)                      (data) 


