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

Rima Daugnorienė 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2023-01-19 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)  2022–2024 metų strateginį planą ir 

2022 metų veiklos planą, kurio tikslas – įstaigos veiklos kokybės gerinimas, užtikrinant kokybišką vaikų 

ugdymą(si) taikant  inovatyvų ugdymą, ugdymo turinį pritaikant įvairiems vaikų poreikiams ir gebėjimams, 

kuriant saugią, funkcionalią, gamtą tausojančią ir šiuolaikinį vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką bei kuriant 

nuolat savo veiklą įsivertinančią ir analizuojančią įstaigą, buvo siekiama: teikti kokybišką ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį ugdymą, įvairinant ugdomąsias ir kitas veiklas, integruojant gamtosaugą, etnokultūrą bei 

STREAM; kurti saugią, funkcionalią, vaiko ugdymąsi skatinančią aplinką; skatinti mokytojų mentorystę, 

dalinimąsi patirtimi bei tapti bendradarbiaujančia, nuolat besimokančia  ir savo veiklą analizuojančia įstaiga. 

       2022 m. sukomplektuotas numatytas grupių skaičius – 11 ugdymo(si) grupių, iš jų 3 ankstyvojo ugdymo, 6 

ikimokyklinio ugdymo, 2 priešmokyklinio ugdymo. 2022 m. įstaigą lankė 200 ugdytinių.  

       Įstaigos 2022 metų veiklos uždaviniai ir vadovo metinės užduotys dera su Įstaigos strateginiais tikslais, 

uždaviniai nukreipti į Įstaigos strategijos įgyvendinimą.  

       Įgyvendinant Įstaigos strategiją per 2022 metus bei 2022 metų veiklos planą buvo siekiama numatytų 

uždavinių įgyvendinimo. 

       Įgyvendinant pirmąjį uždavinį – teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taikant inovatyvų 

ugdymą, įvairinant ugdomąsias ir kitas veiklas integruojant patirtinį ugdymą,  gamtosaugą, etnokultūrą, 

STREAM ir inovacijas – pasiekti rezultatai: užtikrintas nenutrūkstamas ikimokyklinis ir priešmokyklinis 

ugdymas taikant inovatyvius ugdymo metodus, integruojant tyrinėjimus, eksperimentus, ekologiją, tvarumą bei 

patyriminio, šiuolaikinio ugdymo idėjas. Vadybiniai siekiai 2022 m. buvo orientuoti į ugdymo proceso 

organizavimo kokybės gerinimą, inovacijų taikymą, STREAM ugdymą, ekologiją ir tvarumą bei įtraukiojo 

ugdymo plėtojimą. 

      Per ataskaitinius metus organizuota ir vykdyta 14 programų ugdančių vaikų meninius, kūrybinius, sportinius, 

etnokultūrinius, intelektinius, socialinius, tyrinėjimo, eksperimentavimo gebėjimus. 

     Per metus dalyvauta 9 STEAM respublikiniuose projektuose, kuriuos vertino ekspertai „STEAM School 

label“ platformoje. Projektuose dalyvavo 96 proc. įstaigos vaikų. Už STEAM ugdymo įgyvendintas veiklas, 

ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, Briuselio „STEAM School label“ platformos ekspertai, Nacionalinė švietimo 

agentūra 2022 m. patvirtino įstaigą tikruoju STEAM mokyklų tinklo nariu. Įstaigai patvirtintas „STEAM School 

Label“ kokybės ženklas. 

    2022 m. 4–5 metų ugdytiniai įsitrauktė į eTwinning organizuotus tarptautinius projektus: „Haydi kodla“ 

(angl., „Let‘s code“, liet., „Koduokime“) ir „First step to chess“ ( liet. „Pažintis su šachmatais“). Projektų metu 

ugdytiniai mokėsi kodavimo ypatybių, susipažino su šachmatų žaidimu bei anglų kalba bendravo su 

bendraamžiais iš Turkijos vaizdo skambučių pagalba. 

    Priešmokyklinio ugdymo grupėse vykdytas ir įgyvendintas tarptautinis projektas „Say hello to the world“. 

Vaikai ir mokytojai anglų kalba bendravo, atliko bendras veiklas su bendraamžiais iš Slovėnijos ir Estijos. Už 

įvykdytas veiklas Įstaigai suteiktas „Tolerantiško darželio“ garbės vardas.  

   Ataskaitiniais metais įsitraukta į EKO mokyklų tinklą. Ugdyme taikytos EKO idėjos, kurios įgyvendintos 

pagal aplinkosauginio švietimo  projektinių veiklų kalendorių. Sukurta ir paviešinta skaitmeninė knyga, 

praplėstos lauko edukacinės erdvės („Eglynėlis su paslapčių taku “, „Vitaminų daržas“, „Levandynas“), įsigyta 

edukacinių plakatų tyrinėjimams, įvairių priemonių projektams ir bandymams atlikti. Įgyvendinti kolegialaus 

bendradarbiavimo projektai su Kauno Valdo Adamkaus gimnazija, įsitraukta į Mažeikių rajono savivaldybės 

projekto „Žiedinis atliekų tvarkymas“ veiklas. Netradicines veiklas vedė Telšių regiono atliekų tvarkymo centro 

darbuotojai.  
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   Tradicinė veikla grupėje buvo keičiama į eksperimentų ir tyrinėjimų užsiėmimus kitose edukacinėse Įstaigos 

erdvėse. Įstaigos lauko teritorijoje įkurtas patyriminei veiklai skirtas „Paslapčių takas“. Ugdytinių tėvai sukūrė 

tvarius puošinius (miško gyventojus), kurie skatino domėtis, rūpintis gyvūnija, plėsti žinias skenuojant QR 

kodus. Viena ugdytinė tapo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamo ekologinio konkurso 

,,Mano žalioji palangė“ laureate. 2022 m. inicijuota akcija „Papuošk „Eglutę“, kurios metu ugdytiniai su 

tėveliais įstaigos teritorijoje pasodino 425 našlaites. Įstaigos viduje sukurtos erdvės, kuriose ugdėsi ypatingą 

ugdymosi potencialą turintys vaikai: kūrybinė erdvė su parodų siena ir stendai reprezentuojantys vaikų kūrybinį 

individualumą.  
   Per 2022 m. sukurtas ir įgyvendintas respublikinis projektas „Senuoliū žuodė mūsa vakūs“ su Skuodo r. Ylakių 

vaikų lopšeliu-darželiu, Telšių lopšeliu-darželiu „Mastis“ ir Mažeikių r. Sedos lopšeliu-darželiu „Jurginėlis“. 

Dalyvauta tarptautinėje LRT vaikų draugystės iniciatyvoje „Matau tave“, projekte Žemaitijos metams paminėti 

„Lai Vėikšniūs skombies žemaitėška ruoda“, menų projekte „Klasika“ Mažeikių Gabijos gimnazijoje.  

   2022 m. į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotos neformaliojo vaikų švietimo 

programos: tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, tarptautinis ilgalaikis prevencinis 

projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą“, respublikinis ilgalaikis prevencinis projektas ,,Žaidimai moko“. Šių 

programų įgyvendinimas sudarė galimybes vaikams augti saugiai, sveikai, laisvai ir kūrybiškai reikšti savo 

mintis. Kiekvieną penktadienį „Eglutėje vaikai buvo ugdomi kitaip, inovatyviai, tyrinėjimais grindžiamomis 

veiklomis. 

   Organizuojant prevencinę sveikatą stiprinančią veiklą, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais  dalyvauta 

įvairiuose sveikos gyvensenos projektuose, renginiuose, iniciatyvose: Respublikinėje Sporto Pramogoje 

„Bėgimas Su Trispalve 2022“, „Oranžinio Kamuolio Vajuje Mažeikiuose“, „Pasaulinėje Sveikatos dienoje“, 
„Lietuvos Mažųjų Žaidynių II-ojo etapo Sporto Festivalyje“, „Futboliuko Festivalyje“, „Šaškių Turnyre“, UEFA 

„Playmakers“ veiklose, Europos judumo savaitėje, iniciatyvoje „Futbolas Kviečia Draugauti“. Įstaiga yra 

respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narys. 

   Skatinant pedagogų lyderystę, komandinį darbą, parengti ir įgyvendinti 2 tarptautiniai, 3 šalies, 3 su 

socialiniais partneriais edukaciniai-kūrybiniai projektai. Per ataskaitinius metus vaikai kartu su pedagogais 

dalyvavo 3 tarptautinėse parodose, 7 respublikiniuose projektuose, 7 respublikinėse parodose, 3 respublikinėse 

akcijose, vyko į 7 išvykas Mažeikiuose. 

   2022 m.  dalyvauta ES lėšomis finansuojamose programose "Pienas vaikams", "Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose". Nuo rugsėjo mėnesio vaikai įstaigoje maitinami pagal ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir 

maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

paramą. Gautas padėkos raštas, LR Žemės ūkio ministro K. Navicko „ Už vaikų maitinimą ekologiškais ir pagal 

nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintais produktais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

įstaigose“.   

   Įstaigoje vyko 9 Vaiko gerovės komisijos posėdžiai. 84 vaikams paskirta logopedo pagalba. Įstaigoje buvo 

ugdomi 2 vaikai, kuriems nustatyti dideli ugdymosi poreikiai, 5 vaikai, kuriems nustatyti vidutiniai ugdymosi 

poreikiai. Visiems vaikams, turintiems PPT rekomendacijas, yra parengtos individualios programos, 

organizuojami komandiniai aptarimai su Tėvais ir specialistais dėl planų įgyvendinimo, vaikų daromos 

pažangos. 

   Vaikų pasiekimus ir daromą pažangą mokytojai fiksuoja elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“. 98 proc. 

tėvų yra prisijungę prie elektroninės sistemos ir gali stebėti vaikų daromą pažangą, pasiekimus, ugdymo turinio 

planavimą. 

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

šiuolaikinio, inovatyvaus ugdymo idėjas, ugdymo strategijas, skatinančias patirtinę, eksperimentinę, kūrybinę 

vaikų veiklą. 100 proc. mokytojų į ugdomąsias veiklas integravo inovacijas, ekologinį, etnokultūrinį ugdymą, 

STEAM ugdymo metodus, kas skatino vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, domėtis socialine ir kultūrine aplinka. 

       2022 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, šiuolaikinį vaiko ugdymą(si) skatinančią 

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

buvo kuriamos naujos ir turtinamos esamos ugdymo(si) erdvės. Perdažyta  gamtamokslinės laboratorijos siena, 

panaikinta nesaugi stiklo pertvara vienoje grupėje praplėtė ugdymo erdves, išlygintos, perdažytos 3-jų laiptinių 

sienos, paruošiant jas edukacinių erdvių kūrimui. Grupės turtintos naujomis ugdymo priemonėmis. Nupirkti 

stalai ir kėdutės kūrybinei erdvei, elektrinis pianinas, kėdutės muzikos salei. Pagal įvykdytą sporto projektą 

atnaujintos priemonės, skatinančios vaikų judumą. 

https://www.eglute-mazeikiai.lt/respublikine-sporto-pramoga-begimas-su-trispalve-2022/
https://www.eglute-mazeikiai.lt/respublikine-sporto-pramoga-begimas-su-trispalve-2022/
https://www.eglute-mazeikiai.lt/1513-2/
https://www.eglute-mazeikiai.lt/lietuvos-mazuju-zaidyniu-ii-ojo-etapo-sporto-festivalis/
https://www.eglute-mazeikiai.lt/futboliuko-festivalis/
https://www.eglute-mazeikiai.lt/saskiu-turnyras/
https://www.eglute-mazeikiai.lt/iniciatyva-futbolas-kviecia-draugauti/
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   Įstaigos lauko teritorijoje įrengta lauko klasė, sukurtas edukacinis levandynas  su poilsio aikštele, sumontuota 

ir įrengta lauko piešimo sienelė. Įrengtos dvi smėlio dėžės, čiuožykla. Įstaigos kieme, vietoje nesaugios 

išlūžinėjusios asfalto dangos, įrengta žalioji žaidimų aikštelė. 
   Įgyvendinant inovatyvaus, šiuolaikinio ugdymo strategiją įsigyti 2 kompiuteriai, 3 planšetės, interaktyvus 

ekranas. Padedant rėmėjams įstaiga įsigijo „Knoocker box“ interaktyvią sieną ir grindis viename, kad įstaigos 

aplinka apjungtų žaidimą ir mokymą(si), skatintų vaikus ugdytis įdomiai ir aktyviai judėti. 

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

   Per ataskaitinius metus renovuoti 6 nesaugūs evakuaciniai išėjimai iš pastato. Muzikos salėje renovuotas 

apšvietimas, sumontuoti 8 lediniai šviestuvai. Vienoje galerijoje renovuotos lubos, įrengiant ledinį apšvietimą.  

          Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – tapti bendradarbiaujančia, nuolat besimokančia, įsivertinančia ir savo 

veiklą analizuojančia įstaigos bendruomene, skatinti mokytojų patirties sklaidą – pasiekta, jog 98 proc. įstaigos 

pedagogų kėlė kvalifikaciją dalyvaudami kursuose, seminaruose, webinaruose (2 proc. daugiau nei 2021m.), 

vidutiniškai 4,8 dienas per metus. Mokytojai kėlė kvalifikaciją bendrųjų kompetencijų, inovatyvių ugdymo 

metodų, STEAM taikymo, psichologinės sveikatos stiprinimo, lauko pedagogikos, specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčių vaikų įtraukties klausimais. Įgytas žinias perteikė kolegoms.  

   Mokytojai dalinosi STEAM ugdymo taikymo idėjomis, ugdymo organizavimu taikant ES projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ metodiką. Mokytojų bendruomenėje diskutuota, dalintasi patirtimi, vestos atviros veiklos.  

   Patirtimi, praktikomis, sėkmėmis įstaigos pedagogai dalinosi su respublikos mokytojais: Palangos lopšelio-

darželio „Žilvinas“ metodinėje dienoje „Atradimai ir sėkmės ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus“, 

Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje praktiniame seminare „Kalbinio kvėpavimo lavinimo priemonių įvairovė ir 

kūrybiškas pritaikymas ugdymo procese, dirbant su įvairių gebėjimų vaikais“, Mažeikių lopšelio-darželio 

„Bitutė“ organizuotoje konferencijoje „Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo pedagogui „Žaismė ir atradimai“ 

praktinis taikymas“,  respublikinėje virtualioje ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje-praktinėje 

konferencijoje „Kūrybiškas inovatyvių praktikų plėtojimas ikimokykliniame ugdyme“. Apie įstaigoje 

organizuojamas novatoriškas, pažangias gerąsias praktikas, šiuolaikinį ugdymą mokytojai kalbėjo Švietimo 

pažangos asamblėjoje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. 

   Įsitraukta į bendradarbiavimo tinklą „Ateities darželį kuriame šiandien“ ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis 

su Skuodo lopšeliu-darželiu, Palangos vaikų lopšeliu-darželiu „Žilvinas“, Klaipėdos mokykla-darželiu 

„Varpelis“, Salantų gimnazija, Mažeikių r. lopšeliu-darželiu „Jurginėlis“, Panevėžio lopšeliu-darželiu 

„Voveraitė“, Panevėžio regos centru „Linelis“. 

   2022 m. vienas Įstaigos mokytojas įgijo vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją, vienas mokytojas – mokytojo 

eksperto kvalifikacinę kategoriją. 

   Apie įstaigos veiklą, ugdymą, įgyvendinamas iniciatyvas publikuota leidiniuose „Santarvė“, „Švietimo 

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

ikimokyklinis.lt, www.eglute-mazeikiai.lt, įstaigos socialiniame tinkle. 

         Įgyvendinant ketvirtąjį uždavinį – taupiai, racionaliai ir tikslingai naudoti skirtus išteklius – 2022 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.  Per metus 

pakeisti šviestuvai muzikos salėje, nupirkta  elektrinė viryklė su orkaite, daržovių pjaustyklė, atlikti vienos 

grupės remonto darbai, atnaujinta dalis indų vaikų maitinimui,  išlygintos, perdažytos skalbyklos sienos, įrengtos 

naujos nedegios lentynos patalynės laikymui. Įstaigos surinkto aplinkos išlaikymo mokesčio panaudojimo 

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

       Įstaigos 2022 m. uždaviniai pasiekti maksimaliai.  

 

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. Dokumentų 

valdymo 

sistemos  

KONTORA 

1.1.1. Automatizuoti, 

pagreitinti ir 

supaprastinti 

dokumentų valdymo 

1.1.1.1. Įdiegta ir 

įsisavinta dokumentų 

valdymo sistema 

KONTORA. 

1.1.1.1. 100 proc. naudojamos 

siunčiamų bei gaunamų dokumentų 

funkcijos. 

1.1.1.2. 100 proc. procesiniai ir 

http://www.gamtosauginesmokyklos.lt/
http://www.eglute-mazeikiai.lt/
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 

diegimas. 

 

veiklos procesai 

įstaigoje.  

 neprocesiniai dokumentai siunčiami 

per e.siuntas. 

1.1.1.3. Visa įstaigos 

administracija naudojasi DVS sistema. 

1.2.  Įstaigos 

veiklos kokybės 

įsivertinimas. 

 

 

1.2.1. Didesnis 

respondentų skaičius 

įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

apklausose, geresni 

įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

rezultatai. 

1.2.1.1. Įstaigos veiklos 

kokybės įsivertinimo 

apklausose dalyvauja ne 

mažiau kaip 60 proc. tėvų. 

1.2.1.2. Tėvai įstaigos 

veiklos kokybę vertina ne 

žemesniu kaip 2,9 

kokybės lygiu. 

1.2.1.3. Mokytojai 

įstaigos veiklos kokybę 

vertina ne žemesniu kaip 

2,96 kokybės lygiu. 

1.2.1.1. 2022 m. vykdytame įstaigos 

veiklos kokybės įsivertinime, tėvų 

(rūpintojų, globėjų) apklausose 

dalyvavo 68 proc. respondentų. 

1.2.1.2. 2022 m. įstaigos veiklos 

kokybę, susumavus visas 7 vertintas 

sritis, veiklos kokybė įvertina 3,4 

kokybės lygiu (iš galimų 4). 

1.2.1.3. Mokytojai 2022 m. 

įstaigos veiklos kokybę vertina 3,06 

kokybės lygiu (iš galimų 4). 

1.3. Edukacinių 

erdvių, 

ugdymosi 

aplinkų, 

padedančių 

siekti kokybiško 

ugdymo, 

kūrimas ar  

atnaujinimas.  

1.3.1. Įrengta 

edukacinė erdvė 

įstaigos kieme.  

 

 

1.3.2. Įrengta nauja 

edukacinė siena 

įstaigos kieme. 

1.3.3. Atnaujintos 

laiptinių sienos. 

 

1.3.4. Suremontuoti 

nesaugūs įėjimai į 

įstaigą vidiniame 

kieme. 

1.3.1.1. Sukurta lauko 

klasė reikalinga vaikų 

kūrybinei veiklai, 

STREAM, ekologiniam 

ugdymui. 

1.3.2.1. Įrengta nauja 

edukacinė piešimo siena. 

 

1.3.3.1. Atnaujintos 

dviejų laiptinių sienos. 

 

1.3.4.1. Sutvarkyti ne 

mažiau kaip 4 nesaugūs 

įėjimai į pastatą. 

1.3.1.1. Pastatyta lauko klasė (stiklo 

namas), įrengtas „Levandynas“  su 

poilsio aikštele. 

 

 

1.3.2.1. Įrengta kūrybiškumą 

skatinanti, edukacinė lauko piešimo 

sienelė. 

1.3.3.1. Išlygintos, perdažytos 3-jų 

laiptinių sienos, paruošiant jas 

edukacinių erdvių kūrimui. 

1.3.4.1. Renovuoti 6 nesaugūs 

įėjimai/išėjimai iš pastato. 

 
 

 

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. Paleista saulės fotovoltinė elektrinė. Mažėjančios išlaidos elektros energijai. Šiltėjančio 

klimato problemų sprendimas Mažeikių rajone. 

3.2. Trijose laiptinėse sumontuoti 6 nauji lediniai 

šviestuvai, muzikos salėje sumontuoti 8 lediniai 

šviestuvai, nupirkta elektrinė viryklė su orkaite ir 

daržovių pjaustyklė. 

 

Mažėjančios išlaidos elektros energijai. 

Gerinamos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos. 

3.3. Vidiniame įstaigos kieme vietoje nesaugios 

išlūžinėjusios asfalto dangos įrengta žalioji žaidimų 

aikštelė. Nupirkti stalai ir kėdutės kūrybinei erdvei. 

Sukurtos papildomos mokymosi ir saviraiškos erdvės 

padeda kokybiškiau organizuoti ugdymą. 

3.4. Parama iš įmonių (4000,00 Eur).  Taikomas inovatyvus vaikų ugdymas, gerėja vaikų 

ugdymo(si) kokybė, įstaigos įvaizdis, plečiamas 
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bendradarbiavimo tinklas. 

3.5. Gautas finansavimas iš Savivaldybės Aplinkos 

apsaugos ir sveikatos programos projektams: "Sveiki 

aktyvūs, pozityvūs" (1219,91 Eur); "Eglutės" žaliųjų 

lauko edukacinių erdvių žemėlapis" (1097,10 Eur); 

"Eglutės" želdynui tvarkyti bei tvarkymo 

priemonėms įsigyti (1021,43 Eur). 

Skatinamas vaikų fizinis aktyvumas, ugdomas 

sveikas, gamtą mylintis ir saugantis pilietis, kuriamos 

edukacinės lauko aplinkos. 

3.6. Dalyvavimas pagal ekologiškų ir pagal 

nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą 

pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose paramą  

ekologiškame vaikų maitinime (gauta dotacija 

7480,00 Eur ekologiškų produktų įsigijimo 

kompensavimui). 

Formuojami sveikatai palankios mitybos įgūdžiai, 

maisto patiekalai praturtinami vertingomis 

medžiagomis. Įstaigoje gaminami patiekalai vaikams 

– sveiki ir naudingi sveikatai. Gauta LR Žemės ūkio 

ministro padėka. 

3.7  Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

tinklo „Ateities darželį kuriame šiandien“ veikloje.  

Pasirašytos bendradarbiavo sutartys su Skuodo 

lopšeliu-darželiu, Palangos lopšeliu-darželiu 

„Žilvinas“, Klaipėdos darželiu-mokykla „Varpelis“, 

Salantų gimnazija, Mažeikių r. Sedos lopšeliu-

darželiu „Jurginėlis“, Panevėžio lopšeliu-darželiu 

„Voveraitė“, Panevėžio regos centru „Linelis“ 

Dalintasi gerąją patirtimi apie projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ įgyvendinimą, įtraukųjį ugdymą. 

3.8. Gauta 1,2 proc. parama (2896,44 Eur). Turtinamos įstaigos ugdymo(si) aplinkos. 

3.9. Įstaigoje savanoriavo 5 savanoriai. Sudaromos sąlygos jaunimui savanoriauti, dalinamasi 

patirtimi, žiniomis, gebėjimais. 

3.10. Kartu su Mažeikių lopšelio-darželio 

„Buratinas“ direktore parengta ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo programa „Veiklos 

kokybės gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. 

4 programos moduliai vesti Mažeikių švietimo 

centre. 

Mažeikių ir Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų vadovai bei įstaigų įsivertinimo komandos 

supažindinti su Mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimo ir išorės vertinimo samprata, patirtimis, 

įgyvendinimo reikalavimais bei praktiniais 

įgyvendinimo pavyzdžiais. 

 

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□ 
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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.  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) 

   

   

   

 

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. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.) 

9.2. Teisės aktų kaita. 

9.3.  Nepakankami finansiniai ištekliai. 

9.4. Ekstremali situacija ar nepaprastoji padėtis 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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


