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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

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

1. Strateginis tikslas - Užtikrinti ugdymo kokybę taikant inovatyviausius metodus, 

pažangias technologijas bei priemones, grindžiant veiklų efektyvumą abipusiu 

bendradarbiavimu su šeima bei tenkinant visų individualius poreikius, organizuojant 

įtraukųjį ugdymą. 

1. UŽDAVINIAI -  Kūrybingai ir veiksmingai įgyvendinti atnaujintas, pačių pakoreguotas 

ugdymo programas bei ugdymo turinį. ugdymo procese taikyti inovatyvius, šiuolaikiškus, 

orentuotus į vaikų pasiekimus ugdymo metodus ir būdus. 

Priemonės : 

1.1. Kryptingai dalyvauti mokymuose, seminaruose apie aktyvinančius metodus, patirtinį ugdymą, 

kelti kvalifikaciją. 

1.2. Stebint kolegų veiklas, dalijantis gerąja patirtimi mokytis praktiškai stebėti, fiksuoti bei 

analizuoti ugdytinių pasiekimus, pažangą 

1.3. Praplėsti stebėjimo, matavimo bei pažangos fiksavimo sistemą kuo įvairesniais būdais, 

formomis. 

1.4. Tobulinti ir plėsti grįžtamojo ryšio tėvams įvairovę, būdus ir formas, įtraukti pačius tėvus.  

1.5. Plėtoti patirtinį ugdymą, pritaikant tam aplinkas, vidaus ir lauko erdves, įsigyjant atitinkamų 

priemonių, įrengimų, baldų, keliant kvalifikaciją. 

              Šiuolaikiško ugdymo turinys, pagrįstas tyrinejimais, atradimais, bendravimu. Visi 100 

proc. pedagogai remiasi inovatyvaus ugdymo strategijomis, tokiomis, kaip vaikų informacinio 

mąstymo ugdymas, įtraukusis ugdymas projektinėje veikloje, skatinamas aktyvus vaiko 

dalyvavimas ugdyme. Kokybiško ugdymo proceso įgyvendinimo buvo siekiama nuosekliai ir 

sistemingai, įtraukiant visą įstaigos bendruomenę. Mokyklos vadyba buvo orientuota į pasitikėjimo 

ir bendradarbiavimo kultūros stiprinimą, visų bendruomenės narių susitelkimą bei susitarimą dėl 

konkrečių ugdymo tikslų laikymosi, atvirą komunikaciją, gero mikroklimato stiprinimą.    

Ikimokyklinio bei  priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir vadovai dalyvavo mokymuose, rengė 

metodinio ratelio pasitarimus kaip taikyti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą „Patirčių 

erdvės“, ikimokyklinio ugdymo pedagogai susipažino su ikimokyklinio ugdymo programa 

„Žaismė ir atradimai“, priimti sprendimai dėl planavimo, programų taikymo periodiškumo ir kt. 



Visi pedagogai 100 proc. Rokiškio švietimo centre lankė ir išklausė 40 val. kursus „Inovatyvus 

ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių 

rinkiniais“. 2022 m. vasario mėn. įstaigos logopedė  vedė atviras logopedines pratybas  „Garsų [Š] 

– [S] įtvirtinimas ir diferencijavimas sakiniuose, eiliuotėse“ priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, 

stebint  Juodupės lopšelio – darželio pedagogams ir administracijai. 2022 m. kovo mėn. Juodupės 

lopšelio-darželio logopedė  nuotoliniu būdu skaitė pranešimą respublikos pedagogams (Raseinių 

r. Ariogalos gimnazijos mokytojams) „Darbo patirtys laukiant įtraukiojo ugdymo“. 2022 m. 

lapkričio mėn. įstaigos logopedė  organizavo Rokiškio r. specialiųjų pedagogų, logopedų 

metodinę dieną „IKT panaudojimo galimybės logopedo, specialiojo pedagogo darbe kuriant 

mokinio gebėjimus atliepiančias mokymo priemones“, kuri vyko Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje 

ir Rokiškio r. Juodupės lopšelyje - darželyje. 

                Dalis pedagogų dalyvavo ilgalaikėse programose „Lauko pedagogika: metodų ir 

priemonių taikymas praktikoje, edukacinių erdvių įrengimas“, „Specialiųjų ugdymosi poreikių 

vaikų aplinkos ir mokymo metodų pritaikymas praktikoje“,  „Žiema darželyje: veiklų ir įdėjų 

gidas“, „Pavasaris darželyje: veiklų ir įdėjų gidas“ (70 val), „Vasara lengvai: praktinės veiklos 

lauko pedagogikai“. 

               Organizuojant veiklas grupėse, o ypatingai kada ugdymą reikėjo organizuoti nuotoliniu 

būdu, 95 procentuose užsiėmimų ir veiklų ugdymas yra orientuotas į individualius vaiko poreikius, 

jo brandą, gebėjimus ir vystymosi raidą. 95 proc. pateikiamų užduočių yra individualizuojamos bei 

diferencijuojamos. Šalia integruotų programų, į veiklas papildomai integruojamos pačių mokytojų 

sukurtos edukacinės programos : vilnos vėlimo ,,Muiliukai“ , kiaušinių marginimo ,,Velykinis 

margutis“ , verbų rišimo ,,Gyvybės rykštelė“,  Olyziukų darymo ,,Prakalbinkim sėklas“, Sausio 13 

d. įvykiams  atminti „Neužmirštuolė. Atmintis gyva.“, ,, Rudens pėdsakai ant drobės“, apie 

pomidorų spalvų, skonių ir formų įvairovę ,,Spalvų ir skonių karalystė“, ,,Moliūgas rudens 

karalius“. Ugdymo veiklose naudojamos pačių mokytojų pagamintos priemonės: dėlionė 

,,Gyvūnai-pėdsakai“, vaizdinė priemonė – žaidimas ,,Lokio pėdučių takeliu“, vaisių – daržovių 

kortelės – dėlionės. Skaitmeninio ugdymo priemonės: „Pažinkime supantį pasaulį“, skaitmeninės 

edukacinės ugdymo priemonės „ Žaidžiu ir mokausi: sakytinė ir rašytinė kalba skaitmeninėse 

užduotyse“. Priemonės ,,Ežiukai‘, spalvų kubas , skaičių sienelė 1-5, sieninė piešimo lenta.  

              2022 m. ugdymo turinys ir veiklos buvo papildytos ne tik pačių mokytojų paruoštomis 

edukacinėmis programomis, bet ir atviromis veiklomis ,,Kolega – Kolegai“. 100% tėvų 

supažindinti su vaiko pažanga ir pasiekimais. Ugdytinių pasiekimai ir pažanga 2-3 kartus metuose  

buvo  aptariama ir įvertinama su tėvais, numatomos veiklos pažangai pasiekti. Tėvai tapo ypač 

aktyvūs ugdymo proceso dalyviai bei vertintojai. Jie komunikavo, teikė grįžtamąjį ryšį 

mokytojams vaikams atlikus ar aptariant atliktas užduotis, fotografavo ar filmavo vaikų veiklas, jų 

pasiekimus, rezultatus. Kadangi daug bendravimo-bendradarbiavimo aspektų persikėlė į IT erdvę ir 

buvo  nuotoliniais, teko komunikuoti ir el. paštais, telefonais, SMS trumposiomis žinutėmis, 

socialinių tinklų Facebook, Messenger uždarose grupėse, Zoom, Microsoft Teams platformose. 

Dalis mokytojų surado kitų būdų ir formų bendravimui-bendradarbiavimui, grįžtamajai 

informacijai pateikti. Su ugdytinio šeima jungiamasi per Zoom ar Messenger programas iš anksto 

sutartu ir abiems pusėms priimtinu laiku. Tariamasi ir susitariama dėl lūkesčių, dėl problemų, kurių 

gali kilti, aptariamos vaiko charakterio savybės, būdas, pomėgiai, hobi, stipriosios ir silpnosios 

pusės, priežastys, kurios gali turėti įtakos ugdytinio pasiekimams bei ugdymuisi. 

Išsikeltus tikslus ir uždavinius įgyvendinti padėjo savivaldos institucijos - Mokyklos 

taryba, Mokytojų bei Metodinė tarybos, su kuriomis buvo aptariami svarbiausi Mokyklos veiklos 

klausimai. Skatinamos visų darbuotojų iniciatyvos, siekiant glaudaus bendravimo ir 

bendradarbiavimo su šeima. Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis parengta ir 

patvirtinta Ikimokyklinio ugdymo programa, atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo programa 

Nuolat siekiama konstruktyvaus dialogo su tėvais, atsiliepiant į jų poreikius ir lūkesčius, 

panaudojant elektroninio dienyno ,,Mūsų darželis‘‘ galimybes. Teikiama aiški, prieinama, 

sisteminga informacija apie Mokyklos darbo aspektus interneto svetainėje 

www.juodupesdarzelis.lt. Į Mokyklos ikimokyklinio ugdymo programą ir bendrąją ugdymo(si) 

http://www.juodupesdarzelis.lt/


programą integruotos prevencinės programos: ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencija‘‘, ,,Priešmokyklinio ugdymo vaikų sveikos gyvensenos ugdymas‘‘. 

Dalyvavome: tarptautinėje socialinių įgūdžių programoje ,,Zipio draugai‘‘. 

 Įstaigoje veikianti Vaiko gerovės komisija renka ir kaupia informaciją apie specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikus, teikia rekomendacijas tėvams ir pedagogams dėl šių vaikų ugdymo, 

bendradarbiauja su Rokiškio miesto pedagogine-psichologine  tarnyba, Rokiškio r. savivaldybės 

administracijos Švietimo ir sporto skyriumi, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių Rokiškio mieste 

skyriumi, Rokiškio visuomenės sveikatos biuru, seniūnijos socialiniais darbuotojais ir kt. 

Kvalifikuota logopedo pagalba buvo teikiama 31 ugdytiniui. 

                 Garantuojant kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą, taikant naujausias ugdymo 

technologijas, didelis dėmesys buvo skiriamas STEAM integravimui, plėtojant vaikų bendrųjų 

kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymą bei inovatyvios ugdomosios veiklos organizavimą, 

sklaidą ir refleksiją Mokykloje. Visi Mokyklos pedagogai taiko ugdymo procese patirtinio ugdymo 

metodiką, integruotos veiklos į kiekvienos dienos užsiėmimus. Mokytojai sėkmingai taiko 

inovacijų įgyvendinimą, tenkindami vaiko ugdymosi poreikius bei atsižvelgiant į kiekvieno vaiko 

patirtį, galias, padeda pasirengti mokytis mokykloje. Ugdymo turinį įgyvendinome ir per projektinę 

veiklą, ugdytinių sveikatos stiprinimą. Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų, pedagogų ir tėvų kūrybiniame projekte „STEAM Sniego 

žmogeliukai“, respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projekte 

,,Užgavėnių barškučiai“, Tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir jų tėvų 

virtualiame ekologiniame projekte-parodoje ,,Žaliasis Olyziukas“, respublikiniame virtualiame 

STEAM projekte ,,Geltona, žalia, raudona“, respublikiniame kūrybiniame STEAM projekte 

„Spalvų savaitė“ ir kt. 

               Sveikatos ugdymo programą integravome į ugdymo turinį. Lopšelyje-darželyje dirba 

neformaliojo ugdymo fizinio ugdymo mokytojas ir kiekvienai grupei organizuoja po 2 užsiėmimus 

per savaitę. Organizuodami sveikatinimo veiklas, aktyviai bendradarbiavome su socialiniais 

partneriais, pravestos sveikatingumo valandėlės ugdytiniams, organizuoti konkursai, vykdyti 

projektai, pramogos. 2022 m. gegužės mėn. organizavome Rokiškio rajono kaimiškųjų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų sportinį  sveikatinimo renginį „Augu sveikas“. 
Renginyje dalyvavo komandos iš kaimiškųjų Rokiškio rajono darželių: Kamajų, Pandėlio, Obelių, 

Panemunėlio ir Juodupės. Vaikai susipažino vieni su kitais, mankštinosi, rungėsi estafetėse, 

sportavo, žaidė. Rugsėjo mėn. darželyje vyko Rokiškio rajono kaimiškųjų ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų priešmokyklinio amžiaus vaikų sportinis renginys „Rudens futboliukas“. Kartu su Rokiškio 

l/d „Nykštukas“  gruodžio mėn. organizavome renginį „Žaiskime, sportuokime kartu“. Sportiniais 

renginiais paminėjome ir Europinę mokyklų sporto dieną. 

                Taip pat dalyvauta įvairiose „Sveikatiados“ „Sveikata visus metus“ veiklose, 2022 m. 

vasario mėn. įvyko ,,Sveikatiados“ konkursas „Mano mėgstamiausias užkandis“, jame dalyvavo 

visų grupių ugdytiniai, kuriuos veikloms paskatino grupių mokytojos bei į pagalbą įsijungę 

tėveliai. Darželio ugdytiniai dalyvauja projektuose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas 

mokyklose“, kurie  prisidėjo prie vaikų sveikatos saugojimo ir stiprinimo. 

                2021 m. pradėta, o 2022 m. užbaigta ir parengta sveikatos stiprinimo programa, pagal 

kurią Juodupės lopšelis-darželis įtrauktas į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. 

2. Strateginis tikslas - Puoselėti įstaigos kultūrą, plėtojant kiekvieno bendruomenės nario 

aktyvų įsitraukimą, stiprinti ryšius su socialiniais partneriais, aktyviai įsijungti į sveikatą 

stiprinančių mokyklų tinklą 

2. UŽDAVINIAI: Sudaryti sąlygas visiems bendruomenės nariams kelti kvalifikaciją, 

dalyvauti mokymuose, seminaruose, skleisti gerąją patirtį, .  Dalyvauti įstaigos, rajono, šalies, 

tarptautiniu mastu organizuojamuose renginiuose, projektuose, sąskrydžiuose, parodose 

atskleidžiant įstaigos ir bendruomenės savitumą, išskirtinumą. Plėtoti projektinę bei kitas 

veiklas sveikatos saugojimo bei stiprinimo, ekologijos srityse 

 



Priemonės : 

2.1. Skatinti darbuotojus atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai, motyvuotai kelti 

kvalifikaciją, lankyti kursus, mokymus, seminarus... 

2.2. Metinių pokalbių, užduočių vertinimo metu aptarti su darbuotojais stipriąsias ir silpnąsias jų 

gebėjimų puses, atsakomybę už prisiimtus įsipareigojimus. 

2.3. Sudaryti konkrečią darbo grupę – komandą projektams rengti, pasiūlymams teikti, organizuoti 

mokymus, plėsti pedagoginį tėvų švietimą 

2.4. Lankytis tėvelių darbovietėse, ieškoti kitų socialinių partnerių, rėmėjų numatytiems 

prioritetams įgyvendinti. 

           Sudarytos ir patvirtintos einamiesiems metams ir  perspektyvinė atestacijos programos. 

Socialinė pedagogė atestavosi ir įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją. 2023 m. atestuotis 

aukštesnei kvalifikacinei kategorijai pareiškė norą 2 mokytojai, vienas-II, o kitas- IV ketvirtyje. 

Mokytojo padėjėja pradėjo socialinių mokslų studijas, viena darbuotoja 2023 m. baigs studijas ir 

įgys ikimokyklinio ugdymo mokytojo specialybę. 2022 m. kvalifikaciją tobulino 100% pedagogų, 

pagalbos specialistų bei aptarnaujančio personalo darbuotojai, kurių profesijos priskiriamos B ir C 

lygiams. 

            Vadybiniai siekiai orientuoti į bendruomenės sutelktumo ir veiksmingumo skatinimą, 

nuoseklų ir kokybišką numatytų prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimą, socialinį ir psichologinį 

saugumą. Siekiant stiprinti partnerystę tarp Mokyklos administracijos, pedagogų ir aptarnaujančio 

personalo, buvo suorganizuotos dvi ekskursijos. Visiems darbuotojams, kuriems priklauso pagal jų 

pareigybių lygius, yra formuojamos metinės veiklos užduotys, darbuotojai metinio pokalbio metu 

atsiskaito už priimtus įsipareigojimus. Pokalbio metu aptariami jų metiniai veiklos pasiekimai, 

stipriosios ir silpnosios pusės, kvalifikacijos tobulinimo kryptys ir galimybės, asmeninis indėlis bei 

atsakomybė už visos bendruomenės prisiimtus įsipareigojimus ar įpareigojimus. Kadangi 

mokytojams metinės veiklos užduotys neformuojamos, todėl asmeniniai pasiekimai tiek 

kasdieninėje ugdymo veikloje, tiek planavime ar iškeltų uždavinių bei prioritetų įgyvendinime, 

aptariami metinių pokalbių metu. 

               Dalyvaujame aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“, kuriuo siekiama mokyti 

vaikus rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, buitinės technikos bei jos detalių, nešiojamų 

baterijų ir akumuliatorių atliekas, taip ugdant ekologinį mąstymą vaikams ir jų šeimų nariams. Iš 

vaikų šeimų, Juodupės miestelio bendruomenės narių surinkome ir išvežėme daugiau nei 2406 kg 

rūšiuotų atliekų. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, gegužės mėn., priešgaisrinės bei 

gelbėjimo tarnybos darbuotojai demonstravo savo kasdienio darbo aspektus, darželio ugdytiniai 

stebėjo veiksmus gesinant  ugnį ir sužinojo daug įdomaus apie šios tarnybos darbą, atliekamus 

gelbėjimo darbus, naudojamą įrangą. Bendradarbiaujant su Rokiškio rajono priešmokyklinio 

ugdymo įstaigomis sukurta vaikų virtuali knyga- „Knyga Lietuvai“. Dalyvavome Rokiškio r. 

ikimokyklinių įstaigų projekte „Pasaka mano kieme“, spektaklį-pasaką stebėjo Rokiškio darželio-

mokyklos „Ąžuoliukas“ ugdytiniai. Organizuota Rokiškio r. mokinių, bendradarbiaujančių su 

pagalbos mokiniui specialistais, virtuali paroda „Atvirukas mamai“, dalyvavome Rokiškio r. 

priešmokyklinio amžiaus vaikų skaitovų konkurse ,,Seku, seku pasaką“  rajono priešmokyklinio 

amžiaus vaikų etno šventėje „Mes mažieji lietuvaičiai“. Juodupės lopšelis-darželis, Juodupės 

miestelio bendruomenė, seniūnija ir jos gyventojai išreiškė palaikymą Ukrainos žmonėms renginiu 

„Atsimename ir žinome laisvės kainą“. Bendradarbiaujant su Juodupės miestelio bendruomene, 

pagal bendruomenės parengtą projektą rugsėjo mėn. su lopšelio-darželio ir miestelio vaikais 

bendravo klounų teatro studijos „Dulidu” artistai ir darželio kieme rodė spektaklį „Kaip atsirado 

drugeliai”. Juodupės lopšelio-darželio vaikams organizuotos išvykos į Dapkų ūkį, pas ūkininkus 

Jočius, į Įlzenbergo dvarą, ,,Levandų vanagynę“, Rokiškio muziejų ir kt. 

                 Parengėme ir įgyvendinome visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

priemonių įgyvendinimo rėmimo programos sveikatos projektą „Sveikatos takeliu“ ir už gautas 

lėšas (4000 eur.) įrengėme relaksacijos-pojūčių kambarį. Dalyvavome vaikų ir jaunimo 

socializacijos programoje, parengėme ir įgyvendinome vasaros projektą „Pagrandukų vasara“. 

Lopšelio-darželio administracija gruodžio mėn. inicijavo darželio bendruomenei  projektą  



,,Pagamink nykštuką“. Bendruomenės narių pagaminti Nykštukai papuošė darželio lauko ir vidaus 

erdves.  Juodupės l/d mokytojų projektas „Dovana Lietuvai“. Dalyvavome ir kituose projektuose: 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje akcijoje-parodoje 

„Lietuvos trispalvė“,  respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Žmogaus kūnas“, respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte ,,Raidės paveikslas lede“, respublikinėje 

ikimokyklinio- priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų parodoje- konkurse 

„Velykinė foto sienelė“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių 

virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Oras paukščiais suskambėjo“, respublikinėje ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje kūrybinių darbų-fotografijų parodoje „Gandro diena 

darželyje“,  Juodupės lopšelio darželio bendruomenei buvo parengtas projektas „Darbelis iš 

antrinių žaliavų“. Taip pat dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų ir jų tėvų kūrybinių veiklų nuotraukų parodoje „Saugokime žemę“, respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Mūsų 

paukšteliai gražiausi“, respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Pavasaris mano lange“,  projekte „Skirtingų kojinių šokis“. Keleto 

grupių ugdytiniai dalyvavo respublikiniame kūrybiniame projekte „Spalvų savaitė“, respublikinėje 

kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Grybukas stogiukas“, respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte „Skėtis mokytojui“, respublikinėje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, jų mokytojų kūrybinių darbų, nuotraukų parodoje 

„Rudens namai“, respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų 

parodoje, „Voro pinklės“. Darželio bendruomenė dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ir įstaigų bendruomenių virtualioje kūrybinių darbų parodoje „Kuo 

gali pavirsti kamšteliai“. 

                Įstaigoje  parengti dokumentai, reikalingi formuojant ir keičiant įstaigos kultūrą: darbo 

tvarkos taisyklės, vidaus kontrolės politika, darbuotojų saugos ir sveikatos politika, patyčių ir 

mobingo politika, pedagogų etikos kodeksas, smurto ir priekabiavimo politika, įgyvendinama 

korupcijos politikos nuostatos. Kuriame savo tradicijas strategiškai nusimatę vertybines nuostatas, 

organizuodami tradicinius renginius, švęsdami kalendorines šventes, puoselėdami darželio aplinką. 

3. Strateginis tikslas -  Kurti sveiką, emocinį ir socialinį saugumą, garantuojančią aplinką, 

užtikrinančią šiuolaikiniam bei moderniam ugdymui ir veikloms tinkamas sąlygas, 

padedančią stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą. 

3. UŽDAVINIAI : Renovuoti esamas bei kurti naujas erdves tiek pastato viduje, tiek lauke 

aktyvaus laisvalaikio, žaidimų, bandymų – eksperimentų, sveikos gyvensenos organizavimui 

bei vykdymui..  Aprūpinti grupes šiuolaikiškomis, vaikų amžių, saugumo ir sveikatos 

saugojimo bei stiprinimo reikalavimus atitinkančiomis priemonėmis. 

Priemonės : 

3.1. Plėsti bei pritaikyti ugdymui  erdves koridoriuose, laiptinėse, rūsyje, pavėsinėse, poilsio 

zonose, visoje darželio teritorijoje 

3.2. Įsigyti naujų, interaktyvių, inovatyvių žaislų bei priemonių, atnaujinti IKT priemonių bazę, 

įsigyti priemonių bei medžiagų patirtiniam ugdymui, sensorinių priemonių relaksacijos kambariui. 

3.3. Užbaigti įrengti lauko klasę-laboratoriją, supilti pagrindą vaikščiojimui, įrengti stalus, suolus, 

laiptus su turėklais, užtverti apsauginę tvorelę. 

3.4. Užbaigti įrengti lauko sporto aikštyną-pakloti dirbtinės žolės dangą, aptverti teritoriją 

apsauginiu tinklu. 

3.5. Už sveikatos projekto lėšas įrengti sensorinį relaksacijos kambarį, įsigyti baldų, priemonių, 

sėdmaišių. 

                  Didelis dėmesys skiriamas saugios, patrauklios, vaikų fizinį aktyvumą skatinančios 

aplinkos kūrimui. Ugdymosi aplinkos praturtintos relaksacijos, sensorikos bei motorikos ugdymo 

priemonėmis, atsižvelgiant į grupių vaikų ugdymosi poreikius, raidos ypatumus. Ikimokykliniame 

amžiuje vaikai stebi juos supančią aplinką, vykstančius reiškinius ir pokyčius. Svarbu grupėje ir 

lauko erdvėse sukurti aplinką, kurioje ugdytiniai tobulės, įgis naujų žinių, dalindamiesi atliktais 

tyrinėjimais, atradimais, patyrimais, įspūdžiais.  Įtraukios aplinkos sukūrimas padidino vaikų 



veiklos įvairovę ir dalyvavimo ugdymosi procese galimybes. 

                 Stiprinant vaikų saugumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius, 100 proc. ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų dalyvavo nacionalinėje programoje „Sveikatiada“, kuri pagerino 

vaikų praktinius įgūdžius apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Fizinės sveikatos stiprinimui 

organizuota aktyvi sportinė veikla vidaus ir lauko erdvėse. Siekiant užtikrinti tikslingą aktyvią 

patirtinę veiklą lauke, pasinaudojant pasiūlytomis idėjomis bei panaudojant paramos ir 

savivaldybės lėšas sukurtos žaidybinės – kūrybinės erdvės. Kiekviena grupė turėjo erdvę 

auginimui, stebėjimui, tyrinėjimui. 

                 Įsigyta naujų, interaktyvių, inovatyvių žaislų bei priemonių, atnaujinta IKT priemonių 

bazė, įsigyta priemonių bei medžiagų patirtiniam ugdymui, sensorinių priemonių relaksacijos 

kambariui. Virtuvėje įsigyta konvencinė kepimo krosnelė atitinka šiuolaikinius sveiko maisto 

gamybos reikalavimus, sutrumpina maisto gamybos laiką. Įsigytos STEAM lauko sienelės leidžia 

ugdytiniams ugdyti kūrybiškumą, vaizduotę, lavinti motoriką ir kt. 

               Pilnai įrengta patalpa sensorinis – relaksacijos kambarys atitinka higienos ir sanitarijos 

reikalavimus, pakankamai estetiškai suremontuotas. Įsigyta 80 proc. numatytų priemonių. Vaikus, 

jų emocinę būseną bei sveikatą, teigiamai veikia relaksacijos kambario aplinka, priemonės, jomis 

naudojasi 95-100 proc. vaikų, kuriems reikalinga tokia pagalba bei visi kiti darželio ugdytiniai, 

ateinantys  užsiimti veiklomis ar praleisti laisvalaikį. 

                Įrengta lauko klasė-pilnai sukomplektuota bei paruošta erdvė ugdymui lauke- stalai, 

suolai, apšvietimas. Užtikrinamas vaikų saugumas: įrengta apsauginė tvorelė, laiptai su turėklais, 

pagrindas vaikščiojimui, įsigyta lauko veikloms priemonių. Lauko klasė – laboratorija  100 proc. 

atitinka paskirtį bei funkcijas, čia vyksta veiklos bei kiti užsiėmimai, vedamos edukacinės 

programos. Jose apsilankė 100 proc. ugdytinių.  

                  Įrengtas sporto aikštynas 100 proc. atitinka visų lūkesčius bei pilnai, 100 proc.,  tenkina 

visų poreikius: paklota minkšta ir nepavojinga dirbtinės žolės danga, įrengtas apsauginis tinklas 

saugo sportuojančius nuo sužalojimų bei traumų. Funkcionalus, čia vyksta užsiėmimai, sporto 

varžybos, renginiai. Aikštynu 100 proc. naudojasi visų grupių auklėtiniai. Vyksta „Mažojo 

futboliuko“ turnyrai Rokiškio r. bei Rokiškio miesto darželių ugdytinių komandoms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Sudaryti 

darbo grupes, 

komandas ir 

parengti 2022-

2024 m. 

strategiją bei 

veiklos planą 

2022 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudarytos darbo 

grupės – komandos 

strategijai 2022-

2024 m. bei veiklos 

planui 2022 m. 

parengti. Įtraukti 

darbuotojų bei tėvų 

atstovai, atlikta 

išsami išteklių, 

poreikių analizė. 

Parengta strategija 

bei veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudaryta darbo grupė 

parengė 2022-2024 m. 

strateginį planą bei 2022 

m. veiklos planą. 

Numatyti prioritetai, 

uždaviniai, įgyvendinimo 

priemonės, lėšos. 

Numatytos atsakomybės, 

kas už ką atsakingas. 

Sudaryta stebėsenos 

grupė, numatyti 

strateginio bei veiklos 

plano įgyvendinimo 

etapai, sėkmės 

,,pasimatavimas“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengtas 2022-2024 m. 

strateginis planas, 

suderintas su Rokiškio 

rajono savivaldybės 

administracijos 

direktoriumi 2022 m. 

kovo 15 d. . 

Parengtas ir patvirtintas 

Rokiškio r. Juodupės 

lopšelio-darželio  2022 

m. veiklos planas. 

Numatyti prioritetai, 

uždaviniai, įgyvendinimo 

priemonės, lėšos. 

Numatytos atsakomybės, 

kas už ką atsakingas. 

Sudaryta stebėsenos 

grupė, numatyti 

strateginio bei veiklos 

plano įgyvendinimo 

etapai, sėkmės 

,,pasimatavimas“. 

1.2. Inicijuoti 

elektroninio 

dienyno ,,Mūsų 

darželis“ 

diegimą 

Juodupės 

lopšelyje-

darželyje, 

pasirašyti su 

tiekėjais sutartį. 

 

 

 

 

 

Užmegzti kontaktai 

su tiekėjais, sutarta 

dėl 1 mėnesio 

bandomojo 

laikotarpio. Nuo 

2022 m. rugsėjo 1 

d. elektroninis 

dienynas jau 

įdiegtas visose 

darželio grupėse. 

 

 

 

 

 

100 proc. mokytojų  1 

mėnesį išbandė el. 

dienyną, tobulinosi ir  

pilnai pasirengė darbui. 

Dienynas 100 proc. 

įdiegtas ir veikia visose 

keturiose darželio 

grupėse. 

Priešmokyklinukų tėvai 

gauna visokeriopą 

informaciją apie vaikus, 

ne mažiau kaip 75 proc, 

tėvų jungiasi sistemingai 

prie e. dienyno sistemos. 

 

100 proc. mokytojų  1 

mėnesį ( kovo mėn.) 

išbandė el. dienyną, 

tobulinosi ir  pilnai 

pasirengė darbui. 

Dienynas 100 proc. 

įdiegtas ir veikia visose 

keturiose darželio 

grupėse. 

Priešmokyklinukų tėvai 

gauna visokeriopą 

informaciją apie vaikus, 

ne mažiau kaip 75 proc, 

tėvų jungiasi sistemingai 

prie e. dienyno sistemos. 



1.3. Parengti 

sveikatinimo 

projektą ir 

įsigyti 

multisensorinių 

priemonių vaikų 

relaksacijai. 

Pradėti 

įrenginėti 

kambarį-patalpą, 

skirtą vaikų 

relaksacijai, 

atsipalaidavimui

, nusiraminimui. 

 

 

 

 

 

Parengtas ir 

patvirtintas 

projektas, gauta 

lėšų 

multisensorinėms 

priemonėms įsigyti. 

Atliktas minimalus 

remontas bei 

pradėtas įrenginėti 

kambarys, skirtas 

vaikų relaksacijai. 

Perkamos 

priemonės, 

sėdmaišiai, baldai. 

 

 

 

 

 

Rengiama patalpa - 

kambarys atitinka 

higienos ir sanitarijos 

reikalavimus, bent jau 

minimaliai suremontuota. 

Įsigyta 50 proc. numatytų 

priemonių. Vaikus, jų 

emocinę sveikatą, 

teigiamai veikia 

relaksacijos kambario 

aplinka, priemonės, 

jomis naudojasi 70-80 

proc. vaikų, kuriems 

reikalinga tokia pagalba. 

 

 

 

 

 

Pilnai įrengta patalpa – 

relaksacijos kambarys 

atitinka higienos ir 

sanitarijos reikalavimus, 

pakankamai estetiškai 

suremontuota. Įsigyta 80 

proc. numatytų 

priemonių. Vaikus, jų 

emocinę būseną bei 

sveikatą, teigiamai veikia 

relaksacijos kambario 

aplinka, priemonės, jomis 

naudojasi 95-100 proc. 

vaikų, kuriems reikalinga 

tokia pagalba bei visi kiti 

darželio ugdytiniai, 

ateinantys  užsiimti 

veiklomis ar praleisti 

laisvalaikį. 

1.4. Užbaigti 

įrengti lauko 

klasę-

laboratoriją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visiškai pilnai 

įrengta lauko klasė-

laboratorija. Tai 

papildoma erdvė 

įvairioms veikloms, 

bandymams, 

eksperimentams 

atlikti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilnai sukomplektuota 

erdvė ugdymui – stalai, 

suolai, apšvietimas. 

Lauko klasė – 

laboratorija atitinka 

paskirtį bei funkcijas, čia 

vyksta veiklos bei kiti 

užsiėmimai, vedamos 

edukacinės programos. 

Užtikrinamas vaikų 

saugumas, įrengta 

apsauginė tvorelė, laiptai, 

įsigyta lauko veikloms 

priemonių 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įrengta lauko klasė-pilnai 

sukomplektuota bei 

paruošta erdvė ugdymui 

lauke- stalai, suolai, 

apšvietimas. 

Užtikrinamas vaikų 

saugumas: įrengta 

apsauginė tvorelė, laiptai 

su turėklais, pagrindas 

vaikščiojimui, įsigyta 

lauko veikloms 

priemonių 

 Lauko klasė – 

laboratorija  100 proc. 

atitinka paskirtį bei 

funkcijas, čia vyksta 

veiklos bei kiti 

užsiėmimai, vedamos 

edukacinės programos. 

Jose apsilankė 100 proc. 

ugdytinių 

 

 

1.5. Užbaigti 

įrengti sporto 

aikštyną – 

žaidimų aikštelę. 

 

 

 

 

 

 

Pilnai įrengtas 

sporto aikštynas, 

sumontuotas 

apsauginis tinklas, 

įsigyti vartai. 

Papildoma erdvė 

ugdymui, 

veikloms, 

laisvalaikiui. 

 

Aikštynas atitinka visų 

lūkesčius bei pilnai 

tenkina visų poreikius. 

Funkcionalus, čia vyksta 

užsiėmimai, varžybos, 

renginiai. Aikštynu 100 

proc. naudojasi visų 

grupių auklėtiniai. 

 

 

Aikštynas 100 proc. 

atitinka visų lūkesčius bei 

pilnai, 100 proc.,  tenkina 

visų poreikius: minkšta ir 

nepavojinga danga, 

apsauginis tinklas saugo 

sportuojančius nuo 

sužalojimų bei traumų 

Funkcionalus, čia vyksta 

užsiėmimai, sporto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

varžybos, renginiai. 

Aikštynu 100 proc. 

naudojasi visų grupių 

auklėtiniai. Vyksta 

„Mažojo futboliuko“ 

turnyrai Rokiškio r. bei 

miesto darželių ugdytinių 

komandoms. 

 

 

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

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. Koordinavau lėšų virtuvės įrangai bei lauko žaidimų 

aikštelių įrangai atnaujinti tikslinį panaudojimą 
Virtuvėje įsigyta konvencinė kepimo 

krosnelė atitinka šiuolaikinius sveiko 

maisto gamybos reikalavimus, 

sutrumpina maisto gamybos laiką. 

STEAM lauko sienelės leidžia 

ugdytiniams ugdyti kūrybiškumą, 

vaizduotę, lavinti motoriką ir kt. 
3.2. Inicijavau sutarties pasirašymą su Rokiškio r. 

savivaldybe dėl užimtumo didinimo programos 
Pagal sutartį įstaigoje buvo įdarbintas 

žmogus, kuris padėjo atlikti remonto, 

apdailos darbus, padėjo įrengti 

relaksacijos kambarį, sporto aikštyną 
3.3. Koordinavau darbo grupės veiklą, kuri rengė 

programą dėl įstaigos priėmimo į sveikatą stiprinančių 

mokyklų tinklą. 

Parengta programa patvirtinta, darželis 

tapo sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo nariu. 
3.4.  

3.5.  

 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    

 

 

 



III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 
1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☓ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius 

Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Praktinis veiklų stebėjimas bei vertinimas 

7.2. Emocinio mikroklimato formavimas bei jo įtaka organizacijos sėkmei 

 

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.Valdyti bei koordinuoti 

ugdymo turinio įgyvendinimo 

procesus, atnaujinti 

ikimokyklinio ugdymo 

programas. 

Nuolat peržiūrimas 

ugdymo turinys, 

koreguojamas, 

atsižvelgiant į ugdytinių 

pasiekimus, gebėjimus. 

Atnaujintos 

ikimokyklinio ugdymo 

programos. Su 

atnaujintomis 

2-3 kartus per metus ugdymo 

turinys ir programos 

koreguojamos, atsižvelgiant į 

ugdytinių pasiekimus, 

gebėjimus bei asmenybės raidą. 

100 proc. atnaujintos 

ikimokyklinio ugdymo 

programos.  

Su atnaujintomis ikimokyklinio 



ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programomis 

supažindinti tėvai. 

Ugdymo programos 

orientuotos į patirtinį ir 

STEAM ugdymą.  

bei priešmokyklinio ugdymo 

programomis 100 proc. 

supažindinti tėvai.  

95-100 proc. ugdymo turinys ir 

programos orientuotos į 

patirtinį bei STEAM ugdymą. 

8.2. Užtikrinti mokytojų, 

mokytojų padėjėjų, pagalbos 

specialistų, administracijos 

darbuotojų kvalifikacijos ir 

kompetencijų ugdymą, 

atitinkantį atnaujintų programų 

reikalavimus.  

Siekiama, kad visi 

specialistai, darbuotojai 

lankytų kursus, 

mokymus, atitinkančius 

jų profesinius 

reikalavimus bei 

įgūdžius.  

Mokytojai, pagalbos 

specialistai susipažinę su 

atnaujintomis 

programomis, nuolat 

kelia kvalifikaciją ir 

kompetencijas.  

Siekti, kad keletas 

mokytojų keltų 

kvalifikaciją ir atestuotųsi 

aukštesnei kategorijai. 

Dalytis gerąja patirtimi 

tarp kolegų savo 

darbovietėje bei su 

kolegomis iš kitų rajono 

bei šalies darželių 

100 proc. pedagoginių 

darbuotojų, padėjėjų, pagalbos 

specialistų kėlė kvalifikaciją, 

gilino ir tobulino 

kompetencijas.  

Bent 2 pedagoginiai 

darbuotojai kels kvalifikaciją, 

kad atestuotųsi aukštesnei 

kvalifikacinei kategorijai. 

 Visi 100 proc. mokytojai, 

pagalbos specialistai, mokytojų 

padėjėjai susipažinę su 

atnaujintomis programomis, jas 

išanalizavę.  

Mokytojai veda atviras veiklas, 

dalijasi gerąja patirtimi (2 

pravestos veiklos + 2 stebėtos 

veiklos) 

8.3. Koordinuoti parengtų 

projektų įgyvendinimą bei 

inicijuoti ir plėsti tarpinstitucinį 

bendradarbiavimą. 

Plėtojama partnerystė ir 

bendradarbiavimas su 

rajono bei šalies 

darželiais.  

Plėtojama arba 

užmezgama partnerystė 

su kitomis rajono bei 

šalies įstaigomis, 

rengiami projektai, 

pasirašomos sutartys. 

Tęsiami draugiški ryšiai 

su vietos miestelio 

bendruomene, su 

aplinkinių kaimų 

bendruomenėmis rengiant 

pažintinius, edukacinius 

vizitus, išvykas, žygius, 

šventes ir pan. 

 Juodupės lopšelio-

darželio darbuotojai ir 

visi bendruomenės nariai 

įgauna naujų žinių, 

įgūdžių, kompetencijų, 

Surengti 2-3 vizitai į rajono – ir 

1-2 vizitai į šalies darželius. 

Pasirašytos 3-5 

bendradarbiavimo sutartys su 

kitomis įstaigomis. 

 2-3 kartai dalyvauta vietos 

bendruomenės renginiuose.  

Surengti 2-3 pažintiniai vizitai į 

aplinkinių kaimų 

bendruomenes.  

Vaikai bei darbuotojai 

supažindinti su krašto istorija, 

kraštovaizdžiu, paminklais, 

objektais. 

Parengti 1-2 projektai 

išvykoms, ekskursijoms, 

edukacijoms į dvarus, 

muziejus, bibliotekas.  



įvairiapusę pagalbą ar 

paramą. 

8.4.Tęsti sveikatinimo projektus, 

koordinuoti jų įgyvendinimą, 

pradėti įrenginėti sensorinę 

laboratoriją. 

Tęsiamos bei vykdomos 

veiklos, numatytos ir 

suplanuotos sveikatą 

stiprinančių mokyklų 

programoje. 

Organizuojami 

sveikatinimo renginiai 

visos bendruomenės 

nariams. 

Parengtas naujas 

projektas ,,Sveikatos 

takeliu“. 

Pradėta įrenginėti 

sensorinių veiklų 

laboratorija 

Veiklose dalyvauja 70-80 proc. 

bendruomenės narių.  

Veiklose bei konkursuose, 

sportinėse varžybose dalyvauja 

100 proc. ,,Kaimiškųjų“ rajono 

darželių atstovų, 70-80 proc. 

visų rajono darželių atstovų. 

Parengtas naujas projektas 

,,Sveikatos takeliu“, gautos 

lėšos naudojamos pradėti 

įrenginėti sensorinių veiklų 

laboratoriją. 

8.5. Inicijuoti saugių vidaus ir 

lauko edukacinių erdvių 

plėtojimą bei kūrimą, atnaujinti 

ir renovuoti bendros paskirties 

patalpas. 

Ieškoti finansinių 

galimybių įrengti lauko 

erdvių vaizdo stebėjimo 

sistemą.  

Ieškoti finansinių 

galimybių įrengti gaisro 

aptikimo ir signalizacijos 

sistemą patalpų viduje. 

Visiškai nugriautos arba 

suremontuotos 2 lauko 

pavėsinės, kurios jau yra 

avarinės būklės. 

Pradėta diegti arba įrengta 

lauko vaizdo stebėjimo sistema. 

Pradėta diegti ar įrengti gaisro 

aptikimo ir signalizacijos 

sistema patalpų viduje. 

Suremontuotos arba 

demontuotos 1-2 lauko 

pavėsinės. 

Renovuotas bent 1 sanitarinis 

mazgas, atitinkantis 

šiandieninius sanitarijos bei 

higienos reikalavimus. 

Pagal sanitarijos ir higienos 

normų  reikalavimus 

atnaujintos sporto – aktų salės 

grindys  

 

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. Laikinas nedarbingumas ar liga. 

9.2. Finansinių lėšų trūkumas, nepatvirtinti projektai, paraiškos. 

9.3. Kitos nenumatytos ekonominio nuosmukio, krizių ar pandemijų priežastys. 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. 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) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
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