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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

             1. 2019 – 2020 m. I veiklos prioritetas ir strateginis tikslas - pastovus ugdymo (-si) 

proceso kokybės tobulinimas ir efektyvinimas, atsižvelgiant į ugdytinių individualius poreikius, 

daromą pažangą bei patirtinio ugdymo diegimą ir įgyvendinimą. 

             2019 m. metinio veiklos plano prioritetas ir uždavinys - užtikrinti kokybišką ir 

efektyvų ugdymą, pastoviai atnaujinant ugdymo turinį ir veiklas, atsižvelgiant į individualius 

ugdytinių poreikius ir daromą pažangą.  

             1.1. 100 proc. pedagoginių darbuotojų, pagalbos specialistų dalyvavo seminaruose, 

mokymuose, kursuose ir kėlė kvalifikaciją.  

             95 proc. mokytojų, kitų specialistų užsiėmimuose, veiklose taiko metodus, orientuotus į 

individualius vaiko poreikius, jo brandą, gebėjimą ir vystymosi raidą. 90-95 % veiklų yra 

diferencijuojamos ir individualizuojamos. 

             1.2. Į pažangos ir pasiekimų vertinimą bei aptarimą, individualius pokalbius apie vaikų 

stipriąsias ir silpnąsias puses, jų gebėjimus, daromą pažangą 100 proc. įtraukiami visų ugdytinių 

tėvai, šeimos. 

             1.3. Didelis dėmesys skiriamas patirtiniam ugdymui. Rėmėjų dėka įsigytas šiltnamis, 

jame sėkmingai augintos daržovės. Atskirai lauke įrengtos naujos 4 lysvės, kuriose kiekviena 

grupė augino daržoves, jas prižiūrėjo, stebėjo jų augimo procesą. Dalis ugdytinių dalyvavo 

ekologiniame konkurse „Mano žalioji palangė“. Ant naujai darželio teritorijoje suformuoto 

kalniuko auginome moliūgus, pasivadinę jį tiesiog „Moliūgų kalnu“.  

             1.4. Tiek tėvai, tiek darbuotojai naujais eksponatais papildė koridoriuje įrengtą „Gustavo 

laboratoriją“, kurioje vaikai betarpiškai susipažįsta su realiai gyvenime naudojamais daiktais, 

priemonėmis, prietaisais. 

             1.5. Lauke, aplink visą darželio pastatą, pastatyti 9 nauji suoliukai, atnaujinta pavėsinė 

patirtiniam vaikų ugdymui lauke, darželio teritorijoje organizuoti. 

             1.6. 80 proc. mokytojų dalyvavo darželyje surengtoje edukacijoje apie bites, medų ir jo 

produktus, kur po to sėkmingai žinias perteikė ugdytiniams. 

             2. 2019 – 2021 m. II prioritetas-strateginis tikslas - aktyvios, brandžios ir 

besimokančios,  bendradarbiaujančios bendruomenės bei joje efektyviai dirbančių komandų 

formavimas. 

             2019 m. veiklos plano II prioritetas ir uždavinys - formuoti aukštos kultūros, nuolat 

besimokančią, efektyviai bendraujančią ir bendradarbiaujančią bendruomenę. 

             2.1.  100 proc. mokytojų dalyvavo 18 val. mokymuose „Šiuolaikinės vaiko tendencijas 

atitinkančių veiklų planavimas, pačios veiklos, pažangos fiksavimas ir matavimas“ bei seminare 

„Meninis ugdymas darželyje –šiuolaikiniai principai ir metodai“. 

              80 proc. mokytojų dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

gerosios patirties sklaidos metodinėjė – praktinėje konferencijoje „Kokybiško priešmokyklinio ir 



ikimokyklinio ugdymo aktualijos“. 

             Darželio vadovai, direktorius ir pavaduotoja dalyvavo 40 val. ilgalaikėje kvalifikacijos 

tobulinimo programoje „Bendradarbystės erdvė: vadovai ir pavaduotojai“, taip pat tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Inovacijos vaikų darželyje 2019“, nacionaliniame 

ikimokyklinio ugdymo forume: ,,Vaikystės pasaulis 2.0“ bei kt. 

             2.2. Sudarytos ir patvirtintos einamiesiems metams bei perspektyvinės atestacijos 

programos, 2 mokytojos sieks mokytojo metodininko kvalifikacijos (2020 m. IV ketvirtis) ir 

socialinė pedagogė -  metodininko kvalifikacijos (2020 m. II ketvirtis). 

             2.3. Sudarytos atnaujintos, papildytos naujais nariais darbo grupės, komandos veiklos 

planui parengti, atnaujinta ir patvirtinta naujos atestacinės komisijos sudėtis, darbo tarybos 

sudėtis, suburta darbo grupė-komanda projektams rengti ir paraiškoms teikti. 

             2.4. 80 proc. darbuotojų dalijosi gerąja patirtimi ir lankėsi rajono bei šalies darželiuose: 

Rokiškio lopšelyje-darželyje „Nykštukas“, „Varpelis“, Biržų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“, 

Panevėžio -„Žibutė“, Šiaulių -„Žiogelis“  darželiuose.  

             2.5. 100 proc. ugdytinių, 90 proc. darbuotojų, apie 60 proc. tėvelių dalyvavo Rokiškio 

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių 

įgyvendinimo programoje – projekte „Sveikatos takeliu“ (300 Eur.). 

             100 proc. priešmokyklinukų, jų tėvelių bei mokytojų dalyvavo vaikų ir jaunimo 

socializacijos programoje- projekte „Mažylio vasara“ (140 Eur.). 

              2.6.  6 mokytojos dalyvavo Tarptautinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio 

švietimo projekte ,,Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, 9 Juodupės lopšelio-darželio mokytojos 

dalyvavo respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Šv. Kalėdų 

stebuklo belaukiant“. 

              2.7.  „Pagrandukų“ grupės mokytojos  su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų STEAM kūrybinėje labaratorijoje ,,Obuolys ir jo 

draugai“. Šios grupės auklėtoja su padėjėja dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų kūrybinių darbų parodoje-konkurse ,,Dovana 

Rokiškiui”.  

                2.8.  „Drugelių“ grupės mokytojos  su ugdytiniais dalyvavo respublikinėje 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Raidelė prie raidelės- susideda 

žodelis“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijos parodoje. 

Logopedė parengė ugdytinius dalyvauti tarptautinio projekto „Draugystės pynė“ kūrybinių darbų 

parodoje.  

                2.9. 100 proc. parengta bei patenkinta paraiška – projektas „Dėl dalyvavimo projekte 

“Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Rokiškio rajono 

savivaldybėje“ partnerių vaikų dienos centro veiklai vykdyti”. Projekto įgyvendinimui skirta 

28 999 Eur, iš jų – 10 000 Eur - priemonėms įsigyti. 

             3. 2019 – 2021 m. III strateginio plano tikslas ir prioritetas - modernios, 

funkcionalios, aktyvinančios, saugios bei estetiškos aplinkos ir edukacinių erdvių viduje bei lauke 

atnaujinimas ir kūrimas. 

              2019 m. veiklos plano III prioritetas ir uždavinys - atnaujinti bei kurti saugią, 

modernią, funkcionalią aplinką bei edukacines erdves įstaigos viduje ir lauke, aprūpinti 

šiuolaikinėmis ugdymo, lavinimo priemonėmis, medžiagomis, IKT technologijomis. 

             3.1. 100 proc. suremontuotas bei pagal HN reikalavimus atnaujintas logopedės kabinetas, 

pakeisti baldai, įvestas šaltas ir šiltas vanduo, aprūpintas šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis. 

             3.2. 100 proc. visų grupių patalpose ant langų įrengti roletai. 

             3.3. 100 proc. atnaujinti pėsčiųjų takeliai darželio teritorijoje. 

             3.4. Atnaujinta žaidimų aikštelė ir pavėsinė, įsigyti 4 nauji įrengimai, sūpynės. 

             3.5. 100 proc. pakeistas ir pradėtas įrenginėti vidinis kiemelis – nauja edukacinė- poilsio 

zona. 

             3.6. Įrengtas saugus užlipimas ir saugi aikštelė ant lauko kalnelio slidinėjimui ir 

čiuožimui. 

             3.7. ,,Pagrandukų” grupėje įrengta vonia, priešmokyklinukų grupėje atnaujinti baldai, 

įsigyta edukacinių kilimų, stalo ir kitų žaidimų. 

             3.8. Kompiuterizuotos 100 proc. visos darbo vietos, pakeistas interneto tiekėjas, visose 

patalpose yra internetas, veikia WI-FI, įsigytas nešiojamas kompiuteris, projektorius. 



             3.9. Suremontuotos bendro naudojimo patalpos prie virtuvės, pradėtas II a. patalpų ir 

edukacinių erdvių remontas. 
 

 

 

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.  Atlikti 

lopšelio-darželio 

darbuotojų 

metinės veiklos 

vertinimą 

Suderinti darbuotojų ir 

vadovų lūkesčiai. 

 Aptarti metų darbo 

rezultatai, sąlygos juos 

įgyvendinti, 

priežastys, kurios 

trukdė tai atlikti. 

Aptartos ir numatytos 

kvalifikacijos kėlimo 

kryptys, prioritetai. 

Numatytos ir 

suderintos ateinančių 

metų užduotys 

Surengti pokalbiai, 

įvertinti visi 

darbuotojai. 

Numatytos užduotys 

2019 metams. 

Sudaryta 

kvalifikacijos kėlimo 

ir tobulinimo 

programa (jei tokia 

reikalinga) 

100 proc. su visais 

darbuotojais vyko 

metiniai pokalbiai.  

Pagal lygius atitinkamų 

kategorijų darbuotojams 

numatytos užduotys, 

aptarta jų įgyvendinimo 

eiga ir laikotarpiai. 

100 proc. darbuotojų 

dalyvavo   atnaujinant 

žinias pagal privalomųjų 

pirmosios pagalbos 

teikimo (8 val.)ir higienos 

įgūdžių mokymo 

programas (6 val.). 

Mokymai suorganizuoti 

darbo vietoje, taupant 

darbuotojų laiką ir lėšas. 

1.2. Edukacinių 

erdvių 

pritaikymas 

šiuolaikiniam 

ugdymui bei 

naujų erdvių ir 

modernios 

edukacinės 

aplinkos 

įrengimas 

pastato viduje ir 

lauke. 

Įgyvendinti „Lietuvos 

higienos normų“ 

reikalavimai dėl 

saugos ir bendrųjų 

sveikatos reikalavimų 

edukacinėms erdvėms 

ir žaidimų aikštelėms. 

Ugdymas bus 

vykdomas 

šiuolaikinius 

reikalavimus 

atitinkančioje 

aplinkoje. 

Bus galima 95 proc. 

tenkinti vaikų bei tėvų 

norus ir pageidavimus, 

įvairinti ugdymą bei 

veiklas. 

 

Suremontuotas bei 

įrengtas ir atnaujintas 

logopedės kabinetas. 

Renovuoti lauko 

įrengimai, įsigyti 

nauji. 

Suremontuotos ne 

mažiau kaip 2 

edukacinės erdvės. 

Įsigytas šiltnamis ir 

įrengtas daržas lauke. 

Sutvarkytas vidinis 

kiemelis, pastatyti 

suoliukai. 

Bent 2 grupėse įrengti 

roletai – žaliuzės. 

100 proc. suremontuotas, 

atnaujintas pagal HN 

reikalavimus logopedės 

kabinetas, nupirkti nauji 

baldai, įvestas šaltas-

šiltas vanduo, sumontuoti 

roletai. 

Atlikta lauko žaidimų 

aikštelės metinė kontrolė, 

ištaisyta 80 proc. 

nurodytų trūkumų. 20 

proc. trūkumų persiųsti 

tiekėjams bei 

montuotojams su 

raginimu juos ištaisyti. 

Įsigyti 4 nauji įrengimai 

ir sūpynės, perdažyti ir 

atnaujinti senesni, 

renovuota pavėsinė. 

Rėmėjų dėka įsigytas 

šiltnamis, padarytos 4 

naujos lysvės lauke 

daržovių auginimui bei 

eksperimentams 



kiekvienai grupei. 

Renovuotas bei pradėtas 

atnaujinti vidinis 

kiemelis-edukacinė-

pažintinė-poilsio erdvė 

lauke. 

Darželio teritorijoje 

įrengti 9  nauji suoliukai 

pažintiniai-ugdomajai 

veiklai organizuoti 

gamtoje. 

Visų 4 grupių patalpose 

ant langų įrengti roletai. 

 

1.3. Plėsti 

bendradarbiavim

ą su partneriais 

ieškant rėmėjų, 

aktyviai 

dalyvauti ir 

įsijungti į 

projektinę 

veiklą. 

Ieškoti naujų 

partnerių, rėmėjų, 

užmegzti ryšius ir 

bendradarbiauti, 

dalintis gerąją 

patirtimi, idėjomis bei 

įgyvendinti jas vietos 

bendruomenėje. 

Aktyviai įsitraukti į 

projektinę veiklą 

rajone, šalyje ar net 

tarptautiniu mastu ir 

pritraukti į darželį 

lėšų. 

Dalyvaujant 

projektuose, tobulinti 

bendruomenės narių 

kompetencijas, 

įgūdžius, profesinę 

patirtį bei  gilinti 

žinias. 

Pasirašytos 3-5 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

Dalyvaujama bent 3-5 

projektuose. 

Į įstaigą pritraukta 

papildomų lėšų ir 

projektų. 

Suorganizuoti ne 

mažiau kaip 2 

renginiai įtraukiant 

kelių partneriškų  

įstaigų ugdytinius bei 

darbuotojus. 

Pasirašytos 5 

bendradarbiavimo 

sutartys su Biržų  

mokykla-darželiu 

„Vyturėlis“,, Ukmergės- 

„Saulutė “, Panevėžio- 

„Žibutė“, Šiaulių - 

„Žiogelis“, Utenos - 

„Želmenėlis“ lopšeliais-

darželiais, pasidalinta 

gerąja patirtimi lankantis 

pas juos svečiuose. 

Dalyvauta projektuose – 

„Sveikatos takeliu“, 

„Mažylio vasara“, „Dėl 

dalyvavimo projekte 

„Bendruomenių vaikų 

globos namų ir vaikų 

dienos centrų tinklo 

plėtra Rokiškio r. 

savivaldybėje““, ,,Saulėto 

oranžinio traukinio 

kelionė“, „Šv. Kalėdų 

stebuklo belaukiant“, 

STEAM kūrybinėje 

labaratorijoje ,,Obuolys ir 

jo draugai“, 

,,Sveikatiados iššūkių 

metai”, rytmetyje 

,,Riedėkim rokiškio 

ritmu”. 

Suorganizuoti 2 renginiai 

Rokiškio rajono 

lopšeliams-darželiams – 

sportinė pramoga 

„Sveikatos takeliu“ ir 

etno programa „Rudens 

sutartinė“, kuriose 

dalyvavo 8 rajono 

darželiai 

1.4. Inicijuoti 

strateginio 

Įnicijuota darbo 

grupė-komanda 

Parengtas bei 

patvirtintas strateginis 

Parengtas ir patvirtintas 

Juodupės lopšelio-



veiklos plano 

2019-2021 m., 

metinio veiklos 

plano 2019 m. 

rengimo, 

tvirtinimo, 

įgyvendinimo 

stebėsenos  

procedūras, 

kuruoti (jei 

reikia) planų 

koregavimą ir 

įgyvendinimą. 

strateginiam bei 

metiniam veiklos 

planui parengti. 

Rengiant planus giliai 

ir visapusiškai 

išnagrinėtos SSGG, 

vidiniai resursai, 

esamos bei trūkstamos 

lėšos, priemonės ir  

būdai joms 

prisitraukti, 

intelektualūs – 

žmoniškieji ištekliai. 

 

2019-2021 m. veiklos 

planas. 

Parengtas bei 

patvirtintas 2019 m. 

veiklos planas. 

Per 2019 m. 

įgyvendinta 30-50 

proc. numatytų 

strateginio plano 

veiklų ir 90 proc. 

metinio plano tikslų 

bei uždavinių. 

darželio direktoriaus 

2019 m. kovo 3 d. 

įsakymu Nr. V-6 2019-

2021 m. strateginis 

planas, kuriam 2019 m. 

kovo 6 d. įsakymu Nr. 

AV-207 pritarė Rokiškio 

rajono savivaldybės 

administracijos 

direktorius. 

Parengtas ir patvirtintas 

Juodupės lopšelio-

darželio direktoriaus 

2019 m. kovo 7 d. 

įsakymu Nr. V-6  2019 

m. veiklos planas, kuriam   

pritarė įstaigos Taryba. 

Su Juodupės lopšelio-

darželio darbuotojais bei 

įstaigos Taryba aptartas ir 

išnagrinėtas strateginio ir 

metinio planų 

įgyvendinimas per 2019 

metus, aptartos sėkmės ir 

nesėkmės, uždavinių 

įgyvendinimo tam tikros 

korekcijos ir laukiami 

rezultatai. 

 

1.5. Inicijuoti 

mokymus bei 

pokyčius 

planuojant 

šiuolaikinį 

ugdymo turinį ir 

jį 

įgyvendinančias 

veiklas, fiksuoti 

vaikų daromą 

pažangą. 

Padėti mokytojams 

planuoti šiuolaikinį 

ugdymą atitinkančias 

veiklas, turinį ir 

formas 

Stebėti, analizuoti bei 

fiksuoti vaikų 

pažangą. 

Įžvalgas, pastebėjimus 

apie daromą (ar ne) 

pažangą pateikti 

ugdytinių tėveliams. 

Surengti mokymus 

apie šiuolaikinio 

ugdymo turinio 

planavimą bei veiklas. 

Surengti 1-2 mokymai 

apie šiuolaikinio 

ugdymo turinio ir 

veiklų  planavimą.  

Stebima, aprašoma, 

analizuojama 

ugdytinių pažanga, 

kaupiami informacijos 

aplankai 

2-3 kartus metuose 

pažanga aptariama su 

tėvais, analizuojama, 

teikiamos išvados ir 

rekomendacijos 

100 proc. mokytojų 

dalyvavo 18 val. 

mokymuose 

„Šiuolaikinės vaiko 

tendencijas atitinkančių 

veiklų planavimas, pačios 

veiklos, pažangos 

fiksavimas ir matavimas“ 

bei seminare „Meninis 

ugdymas darželyje –

šiuolaikiniai principai ir 

metodai. 

80 proc. mokytojų 

dalyvavo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų gerosios 

patirties sklaidos 

metodinėjė – praktinėje 

konferencijoje 

„Kokybiško 

priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo 

aktualijos“. 

Darželio vadovai, 

direktorius ir pavaduotoja 

dalyvavo 40 val. 

ilgalaikėje kvalifikacijos 



tobulinimo programoje 

„Bendradarbystės erdvė: 

vadovai ir pavaduotojai“, 

taip pat tarptautinėje 

mokslinėje-praktinėje 

konferencijoje 

„Inovacijos vaikų 

darželyje 2019“, 

nacionaliniame 

ikimokyklinio ugdymo 

forume: ,,Vaikystės 

pasaulis 2.0“ bei kt. 

100 proc. mokytojų stebi, 

analizuoja ir fiksuoja 

ugdytinių pažangą, 

aptaria ją su tėvais, 

kaupia aplankuose. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

  
 

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. Atnaujinta pėsčiųjų takelių 

darželio teritorijoje danga 

Visiems darželio bendruomenės nariams ( vaikams, 

tėvams, darbuotojams), darželio svečiams saugu, patogu, 

malonu vaikščioti lygiais takeliais, važiuoti vaikiškais 

vežimėliais, estetiška, tvarkinga darželio aplinka 

3.2. Suorganizuota pažintinė-

edukacinė, poilsinė-pramoginė 

išvyka į medžioklės trofėjų, 

žvejybos muziejus, žuvienės 

virimo degustacinę programą, 

Dubingių piliakalnį, piliavietes, 

Dubingių žirgyną, Sartų 

regioninį parką. 

Formuojamas šiltas, paremtas efektyviu bendravimu-

bendradarbiavimu, neformaliais santykiais mikroklimatas, 

plečiamas akiratis, savęs ir kolegų gilesnis pažinimas bei 

tarpusavio supratimas, pasitikėjimo vienų kitais jausmas 

įgyvendinant užduotis ar iškeltus prioritetus ... 

 

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 

    
 

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. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklų stebėjimas ir vertinimas 

6.2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklų ir pažangos planavimas 
 

Direktorius                                       __________                        Valdis Vaičėnas        __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________             __________                  _________________    ________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                  (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas                ______________________. 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

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

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Atnaujinti, 

modernizuoti 

esamas ir kurti 

naujas edukacines 

aplinkas bei 

erdves tiek 

pastato viduje, 

tiek lauke. 

9.1.1. Suremontuoti patalpas ir 

pritaikyti šiuolaikiniam efektyviam 

ugdymui, patirtiniam mokymui 

organizuoti. 

9.1.2. Kurti naujas edukacines erdves 

darželio teritorijoje, pritaikant jas 

„lauko klasėms“, tyrinėjimams, 

eksperimentams. 

9.1.3. Įrengti teritorijoje „Vabalų 

viešbučius“, sveikatos – basų kojų taką. 

Suremontuotas II a. koridorius.  

Įrengta poilsio- skaitymo zona. 

Įsigyta knygų lentynos, 

sėdmaišiai. 

Užbaigtas renovuoti vidinis 

kiemelis, įrengta edukacinė 

pažinimo – poilsio zona, 

pastatyti suoliukai, įrengtas 

fontanas 

Teritorijoje įrengti 2-3 „Vabalų 

viešbučiai“, įrengtas „Basų 

kojų“ takas. 

9.2. Ieškoti ir rasti 

galimybių, lėšų, 

patalpas, 

Patenkinti tėvų poreikius ir lūkesčius 

leisti vaikus į darželį. 

Užtikrinti soc. rizikos šeimoms ir jų 

95-100 proc. patenkinti tėvų 

lūkesčius ugdyti vaikus 

darželyje. 



specialistus, 

inventoriaus 

naujai ugdytinių 

grupei 

komplektuoti. 

vaikams visokeriopą pagalbą, šalia 

ugdymo teikiant ir specialistų (soc. 

pedagogo, spec. pedagogo, logopedo) 

pagalbą. 

100 proc. ugdytinių iš soc. 

rizikos šeimų gauna specialistų 

pagalbą.  

9.3. Plėsti 

tarpinstitucinį 

bendravimą – 

bendradarbiavimą

, ieškoti partnerių, 

rėmėjų 

strateginiams, 

metiniams 2020 

m. veiklos 

uždaviniams 

įgyvendinti.  

Aktyviai įtraukti įstaigos bendruomenę į 

projektą „2020 m. – Mokyklų 

bendruomenių metai“. 

Kviesti tėvus, ugdytinių šeimas, jų 

narius prisijungti prie įstaigos veiklų, 

dalyvauti projektuose, šventėse, 

konkursuose, pasirodymuose. 

Labai glaudžiai bendradarbiauti su 

Juodupės miestelio ir apylinkių 

bendruomenėmis renginiuose „Juodupė 

– Mažoji Kultūros Sostinė 2020 m.“, 

skiepyti ugdytiniams meilės, 

patriotiškumo, pasididžiavimo gimtine 

jausmus... 

85-90 proc. tėvų, 

bendruomenės narių įsijungs į 

veiklas, projektus, renginius. 

75-80 proc. bendruomenės 

narių dalyvaus renginiuose 

„Juodupė – Mažoji Kultūros 

Sostinė 2020 m.“. 

Su 3-5 įstaigom pasidalinta 

gerąja patirtimi, užmegzti 

glaudūs partneriški ryšiai, 

suorganizuotos ugdytinių 

išvykos ir susitikimai. 

9.4. Suorganizuoti 

auklėtojų 

padėjėjoms 1-2 

seminarus, 

mokymus apie šių 

dienų vaikų 

ypatumus, elgesį 

ir lūkesčius. 

 

 

Sudaryti sąlygas auklėtojų padėjėjoms 

kelti kvalifikaciją, supažindinant su 

ugdytinių raidos specifika, psichologija, 

atkreipti dėmesį į vaikų lūkesčius. 

Suorganizuoti 1-2 seminarai, 

mokymai, išvykos auklėtojų 

padėjėjoms, keliama jų 

kvalifikacija, motyvacija dar 

labiau padėti auklėtojai dirbant 

su ugdytiniais. 

9.5. Likviduoti 

avarinę būklę- 

situaciją  dėl 

griūvančios 

sienos, 

suremontuoti dėl 

šios priežasties 

kitas sugadintas 

patalpas 

Suremontuoti griūvančią sieną, 

likviduoti susidariusį pavojų vaikams 

bei darbuotojams. 

Suremontuota griūvanti siena. 

Pakeisti pamatai, įrengta lietaus 

kanalizacija. 

Suremontuotos šalia esančios 

patalpos, kurios nukentėjo dėl 

susidariusios avarinės 

situacijos. 

 

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. Materialinių ir finansinių išteklių trūkumas, rėmėjų atsisakymai ar jų stygius 

10.2. Liga, nedarbingumas, kiti nenumatyti žmogiškieji faktoriai 

10.3. Kitos nenumatytos ar nuo „trečiųjų“ šalių priklausančios aplinkybės, susitarimų, sutarčių 

nevykdymas ir pan. 

 

 

______________________             __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                 (parašas)                                  (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau. 

Direktorius                                       __________                       Valdis Vaičėnas        __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 



 
 


