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

įgyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

2019 metų l/d „Klevelis“ strateginio plano 2019-2021 m. įgyvendinimo kryptys ir rezultatai. 

 

1 tikslas. Atliepiant vaiko patirties kaupimo dėsningumus, individualius poreikius, 

pomėgius, gebėjimus vykdyti patyriminį ugdymą/-si ankstyvojo, ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus grupėse.  

1.1. Planuoti ir realizuoti vaiko ugdymą/-si per patirtį „Geros pradžios“ ir M. Montessori 

metodika dirbančiose grupėse:  l/d „Klevelis” grupėse patirtinės veiklos  sudaro ne mažiau 50 

procentų pedagogo   suplanuotų savaitės  ugdomųjų veiklų.  100 procentų  pedagogų  gilino 

žinias  patirtinio ugdymo/-si, vaikų kultūros sampratos aspektais; 60 procentų  pedagogų  - žinias 

taiko kurdami, atnaujindami  vaikų grupių aplinkas. 

1.2. Skatinti laisvuosius vaikų žaidimus atnaujinant kūrybinių žaidimų aplinkas: ankstyvojo 

amžiaus grupėse spontaniški vaikų žaidimai sudaro 50 procentų vaikų veiklų.  Ikimokyklinio 

amžiaus grupėse spontaniški vaikų žaidimai sudaro 40 procentų vaikų veiklų. Priešmokyklinio 

amžiaus grupėse spontaniški vaikų žaidimai sudaro 30 procentų vaikų veiklų. 90 procentų 

priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si procese naudoja  interaktyvias mokymo/-si 

programas pažinimo kompetencijos ugdymui/-si. 

1.3. Naudoti  inovatyvias ugdomosios veiklos planavimo, vaikų pasiekimo vertinimo, 

bendradarbiavimo su šeima formas: visų (8) grupių auklėtojai,  neformaliojo ugdymo  pedagogai, 

specialistai derina tarpusavio veiklas, kokybiškiau užtikrina individualių vaikų poreikių atliepimą 

planuodami ugdymo procesą ir vaikų pasiekimus vertindami el. sistemoje „Mūsų darželis“. 

 

Išvada apie pasiektą 1 tikslą:  analizuojant 2019 metų strategijos tikslų realizavimą galima 

teigti, kad pirmasis tikslas įgyvendintas maksimaliai: užfiksuotas didesnis nei planuota  

patyriminių veiklų ir kitų veiklų grupėse procentinis santykis;  pedagogų kvalifikaciją kėlusių 

neformaliu būdu skaičius.   

• 100 procentų pedagogų metines  ir savaitės veiklas planuoja el. sistemoje  „Mūsų 

darželis“ pagal įstaigos parengtas  savaitės ir metų  planų formas. Veiklų planavimas el. sistemoje 

palengvina specialistų ir pedagogų darbo suderinamumą, leidžia nustatyti planuojamų 

patyriminių veiklų procentą.  

• 100 procentų pedagogų žinias apie patyriminį ugdymą gilino dalyvaudami įstaigoje 

vykusiuose mokymuose. Mokymai vykdyti be finansinio atlygio lektoriui, sutaupytos lėšos.  

• Nepanaudojant lėšų 2019 metų birželio mėnesį įstaigoje atliktas užsakomasis 

tyrimas „Patyriminio ugdymo/-si galimybės ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse“ (vykdytojas: L. 

Steponavičienė, KK MUF PD absolventė). Tyrimo rezultatai atskleidė patyriminių veiklų 

taikymo galimybes  ir lopšelio grupėse.  Pateiktos praktinės rekomendacijos pedgogams. 

 

2 tikslas. Garantuojant vaiko emocinę, socialinę gerovę ir sveikatą kurti pedagogų, tėvų, 

socialinių partnerių bendradarbiavimu, atvirumu, dalyvavimu, mokymu/-si grįstą įstaigos 

kultūrą. 

2.1. Sistemingai rengti tėvų, pedagogų, specialistų susirinkimus/pokalbius sėkmingos ankstyvojo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos klausimais: 2019 metais 80 procentų 

ankstyvojo amžiaus vaikus auginančių tėvų dalyvavo pokalbiuose, susirinkimuose sėkmingos 

vaiko adaptacijos lopšelyje aspektu, kas, tikėtina, lėmė ir pagerėjusį ankstyvojo amžiaus vaikų 

lankomumą: lopšelio grupių  metų  lankomumo vidurkis – 65 procentai; vaikų lankomumo 

ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus grupėse  vidurkis -  80 procentų. 

2.2. Vykdyti tęstines prevencines veiklas ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus 

vaikų grupėse: Įgyvendinti  prevenciniai renginiai (100 procentų planuotų veiklų; 3 renginiai).  

Renginiuose dalyvavo 70 procentų vaikų tėvų. 70 procentų  tėvų, auginančių astma ir/ar alergija 



3 
 

 

sergančius vaikus suteikta informacija rūpimais klausimais. 80 procentų ankstyvojo amžiaus 

vaikus auginančių tėvų dalyvavo pokalbiuose, susirinkimuose sėkmingos vaiko adaptacijos 

lopšelyje aspektu. 

2.3. Gilinti pedagogų, pedagogų padėjėjų, tėvų  žinias individualių vaiko poreikių  ugdymo/-si, 

sveikos mitybos klausimais organizuojant paskaitas, seminarus: Pagal tėvų poreikį vyko 

individualios konsultacijos šeimoms „Maitinimo ir aplinkos pritaikymo individualiems vaiko 

poreikiams“ organizavimo aspektu  ( konsultantai - l/d „Klevelis“ specialistai ir vadovai). 

 

Išvada apie pasiektą 2 tikslą: į gyvendinant veiklas pasiektas maksimalus rezultatas.  

• 2019 metų spalio 8 lapkričio 26 dienomis siekiant visapusės vaiko ir šeimos 

gerovės, l/d „Klevelis“ neplanuotai  įgyvendinti nemokami Tėvystės kursai (l/d socialinė 

pedagogė,  „Darnūs namai“ lektorė, Inga Žalnerauskienė) įstaigos bendruomenės nariams.  

• Surengti 3 seminarai, atliepiantys 2019 metų veiklos plane keltus uždavinius, 

giluminio įstaigos veiklos įsivertinimo metu įžvelgtas tobulintinas puses: emocinio intelekto 

potencialo didinimą, įstaigos mikroklimato gerinimą, patyriminį ugdymą/-si bei vaikų kultūrą. 

Seminarus vedė doc. dr. V. Stanišauskienė,  doc. dr. G. Slušnienė,  lektorė A. Jakimavičienė. 

• Užtikrinant profesionalų ir kokybišką maisto gaminimą, atliepiant vaikų ir tėvų 

poreikius, sudaryti nauji valgiaraščiai, suburtos naujos virtuvių darbuotojų komandos. 

• Siekiant atliepti šeimų lūkesčius ugdymo turinio aspektu, kurti pozityvius santykius 

grupėse, 2019 metų spalio-lapkričio mėnesiais vykdyta tėvų apklausa (raštu).  

• 2019-09-16 d. naujai sudarytos tarpinstitucinės bendradarbiavimo sutarties pagrindu 

l/d „Klevelis“ tapo respublikinio tęstinio  projekto „Sveikatiada“ partneriais. Įgyvendintos 

veiklos, skirtos  sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimui. 

 

3 tikslas.  Siekiant ugdymo/-si patrauklumo bei kokybiško vaiko poilsio lopšelyje-darželyje 

kurti estetiškas, higienos normas atitinkančias, inovatyvias įstaigos vidaus ir lauko erdves. 

3.1.Užtikrinti kokybišką ir higienos reikalavimus atitinkantį vaiko poilsį pietų miego metu: 

atliktas keturių  (4) miegamųjų patalpų remontas. Viena ankstyvojo amžiaus vaikų grupė  

pertvarkyta į ikimokyklinio amžiaus vaikų grupę: atliktas „kosmetinis“ grupės patalpų remontas. 

3.2. Plėtoti vaiko edukaciją už grupės ribų: vienos (1) laiptinės remontas (L/d pastatas- 

Griunvaldo g. 26 a. pastate). 

 

Išvada apie pasiektą 3 tikslą: tikslas įgyvendintas maksimaliai.   

• ugdymo aplinkos praturtintos atradimus skatinančiomis IT priemonėmis:  

Griunvaldo g. 26 a : salėje įrengtos išmaniosios grindys ( 3400 eurų: 1200 eurų mokymo lėšos ir 

2200 eurų spec. lėšos). Šia priemone galės naudotis visi darželio ugdytiniai. Įsigytas kompiuteris 

(savivaldybės biudžeto lėšos, 1200 eurų).  Įstaigos veiklos strategijoje 2019-2021 – tai -  2020 m. 

tikslas.  

• Atnaujintos Griunvaldo g. 26 a teritorijoje esančios smėlio dėžės ir mediniai gėlių 

vazonai (150 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos). 

• Griunvaldo g. 26 esančiame  pastate  atliktas elektros instaliacijos remontas ( 13.923 

eurai, savivaldybės biudžeto lėšos). Atlikti koridorių, grupių remonto (dažymo) darbai (5643 

eurai, savivaldybės biudžeto lėšos). 

 

Metinio veiklos plano įgyvendinimas: 

 

1 tikslas.  Skatinant vaiko individualumą, kūrybiškumą, atradimus taikyti patyriminio  ugdymo/-

si metodus „Geros pradžios“ ir “M. Montessori” grupėse. 

Komentaras.   Lyginant lauktus ir įgyvendintus pirmojo tikslo rezultatus, galima teigti, kad tikslą 

pasiekti pavyko maksimaliai  (įgyvendintos visos veiklos plane numatytos ir papildomos/į 2019 

metų veiklos planą neįtrauktos  veiklos):  
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 Visose grupėse patyriminės veiklos sudaro ne mažiau pusės planuojamų pedagogų veiklų. 

 Ankstyvojo amžiaus grupėse spontaniški vaikų žaidimai sudaro 50 procentų vaikų veiklų. 

 Ikimokyklinio amžiaus grupėse spontaniški vaikų žaidimai sudaro 40 procentų vaikų veiklų. 

Priešmokyklinio amžiaus grupėse spontaniški vaikų žaidimai sudaro 30 procentų vaikų veiklų. 

 90 procentų priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo/-si procese naudoja  interaktyvias 

mokymo/-si programas pažinimo kompetencijos ugdymui/-si. 

 100 procentų  pedagogų  gilino žinias  patirtinio ugdymo/-si, vaikų kultūros sampratos 

aspektais; 60 procentų  pedagogų  - žinias taiko kurdami, atnaujindami  vaikų grupių 

aplinkas. 

 Kolegialiai, dalinantis gerąja pedagogų patirtimi parengta ir ugdymo procese naudojama  

metodinė priemonė „Patyriminės veiklos, skirtos 3-6 metų vaikų matematiniam 

pažinimui: kiekis, dydis, forma, erdvė, laikas“. 

 100 procentų pedagogų metines  ir savaitės veiklas planuoja el. sistemoje  „Mūsų 

darželis“ pagal įstaigos parengtas  savaitės ir metų  planų formas. Veiklų planavimas el. 

sistemoje palengvina specialistų ir pedagogų darbo suderinamumą, leidžia nustatyti 

planuojamų patyriminių veiklų procentą.  

 Ugdymo/-si per patirtį lauke skatinimui „Geros pradžios“ ir “M. Montessori” grupių  

aplinkose 2019 metų 05 mėnesį įrengti 2 daržai, 1 gėlynas, sulaukę didelio vaikų ( ir tėvų) 

susidomėjimo.  

 Ypatingas dėmesys skirtas laisviems (kūrybiniams) vaikų žaidimams: pedagogai buvo 

skatinami skirti pakankamai laiko vaikams žaisti, grupių erdvės papildytos naujais 

žaislais. 

 Atliepiant vaikų individualius poreikius, bendradarbiaujant su tėvais, vaiko gerovės 

komisija,   2019 metais parengtos trys (3) individualaus ugdymo programos  („Geros 

pradžios“ ir “M. Montessori” metodu dirbančiose grupėse). 

 2019 metų birželio mėnesį įstaigoje atliktas užsakomasis tyrimas „Patyriminio ugdymo/-si 

galimybės ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse“ (vykdytojas: L. Stepovaničienė, KK MUF 

PD absolventė). Tyrimo rezultatai atskleidė patyriminių veiklų taikymo galimybes  ir 

lopšelio grupėse.  Pateiktos praktinės rekomendacijos pedagogams. 

2 tikslas. Siekiant užtikrinti gerą vaiko sveikatą ir savijautą ankstyvojo, ikimokyklinio, 

priešmokyklinio amžiaus grupėse kurti pedagogų, tėvų, socialinių partnerių bendradarbiavimu, 

atvirumu, dalijimusi žiniomis grįstą įstaigos kultūrą. 

 

Komentaras. Apibendrinat galima teigti, kad antrąjį metų tikslą pasiekti pavyko maksimaliai: 

 2019 metais įstaigoje surengti 3 seminarai, atliepiantys 2019 metų veiklos plane keltus 

uždavinius, giluminio įstaigos veiklos įsivertinimo metu įžvelgtas tobulintinas puses: 

emocinio intelekto potencialo didinimą, įstaigos mikroklimato gerinimą, patyriminį 

ugdymą/-si bei vaikų kultūrą. Pravestas vienas renginys įstaigos bei miesto bendruomenei. 

 60 procentų vaikų patenkinti lopšelio-darželio valgiaraščiu; 

 Daugiau nei 50 procentų tėvų  procentų  domisi, kaip galėtų derinti vaikų mitybą įstaigoje 

ir namuose. 

 Emocijų” kalendorius  atskleidė ne mažiau per 80 procentų vaikų gerą nuotaiką ir 

savijautą. 

 Stiprinat tarpusavio ryšius ir bendrumo jausmą, organizuoti pedagogų ir administracijos 

neformalų bendravimą stiprinantys renginiai: išvykos į spektaklius, penkių minučių 

pasitarimai „prie kavos puodelio“ ir kt. Ne mažiau nei 80 procentų  pedagogų yra 

patenkinti  įstaigos mikroklimatu. 

 Lopšelio grupių  metų  lankomumo vidurkis – 70 procentų; vaikų lankomumo 

ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus grupėse  vidurkis -  90 procentų. 

 Užtikrinant profesionalų ir kokybišką maisto gaminimą, atliepiant vaikų ir tėvų poreikius, 
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sudaryti nauji valgiaraščiai, suburtos naujos virtuvių darbuotojų komandos. 

 Sėkminga vaikų adaptacija,  geras lankomumas lopšelyje, o taip pat ir tėvų emocinė 

būsena, užtikrinta jau rugpjūtį surengus ankstyvojo amžiaus vaikų tėvų susirinkimą, 

vykdant sveikatos specialisto, socialinio pedagogo, būsimų auklėtojų ir administracijos 

konsultacijas tėvams. 

 Siekiant sužinoti ir atliepti šeimų lūkesčius ugdymo turinio aspektu, kurti pozityvius 

santykius grupėse, 2019 metų spalio-lapkričio mėnesiais vykdyta tėvų apklausa (raštu).  

 2019-09-16 d. naujai sudarytos tarpinstitucinės bendradarbiavimo sutarties pagrindu l/d 

„Klevelis“ tapo respublikinio tęstinio  projekto „Sveikatiada“ partneriais. Įgyvendintos 

veiklos, skirtos  sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimui. 

 

3 tikslas. Atnaujinti vaikų  poilsio erdves garantuojant jų atitikimą higienos normoms ir vaikų 

sveikatai. 

Komentaras. Lyginant lauktus ir įgyvendintus trečiojo tikslo rezultatus, galima teigti, kad tikslą 

pasiekti pavyko maksimaliai. Be 2019 metų veiklos plane numatytų ir įgyvendintų veiklų, 

papildomai atlikta ir daugiau darbų: 

 Atliktas dviejų (2) miegamųjų patalpų remontas. 

 Atliktas vienos (1) laiptinės remontas (L/d pastatas- Griunvaldo g. 26 a. pastate). 

 Orientuojantis į įstaigą lankančių vaikų amžių, atliepiant tėvų ir vaikų poreikius,  viena 

ankstyvojo amžiaus vaikų grupė  pertvarkyta į ikimokyklinio amžiaus vaikų grupę: 

atliktas „kosmetinis“ grupės patalpų remontas,  nupirkti nauji  baldai, ugdomosios 

priemonės,  žaislai,  kt. 1 grupėje atlikti lubų remonto, 1 grupėje – sienų remonto darbai.  

 Griunvaldo g. 26 esančiame  pastate  atliktas elektros instaliacijos remontas, atlikti 

koridorių, grupių remonto darbai.  

 Ugdymo aplinkos praturtintos atradimus skatinančiomis IT priemonėmis:  Griunvaldo g. 

26 A. 

 Salėje įrengtos išmaniosios grindys ( 3400 eurų: 1200 eurų mokymo lėšos ir 2200 eurų 

spec. lėšos). Šia priemone galės naudotis visi darželio ugdytiniai. Įsigytas kompiuteris 

(savivaldybės biudžeto lėšos, 1200 eurų). 

 Atnaujintos Griunvaldo g. 26A teritorijoje esančios smėlio dėžės ir mediniai gėlių vazonai 

(150 eurų, savivaldybės biudžeto lėšos). Po 8 lauko priemonėm (2 priemonės Griunvaldo 

g. 26,  6 priemonės Griunvaldo g. 26A teritorijose) atnaujinta danga, viso suma 2297.69 

eurų ( mokymo lėšomis). 
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II SKYRIUS 

2019 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. Pasiekti 

STRAPIO 

rodikliai, 2019 

metų įstaigos 

veiklos plane 

numatyti 

tikslai 

Pasiekti 

numatytus 

rezultatus 

pagal 

suplanuotus 

sėkmės 

kriterijus 

Pasiekti 

planuojami 

rezultatai, 

nurodyti 

STRAPYJE ir 

veiklos plane 

2019 metais maksimaliai pasiekti visi 

įstaigos veiklos plane kelti tikslai ir  

STRAPYJE numatyti rodikliai. 

 

Pažymėtina: 100 procentų pedagogų 

metines  ir savaitės veiklas planuoja el. 

sistemoje  „Mūsų darželis“ pagal įstaigos 

parengtas  savaitės ir metų  planų formas. 

 

 „Geros pradžios“ ir „ M. Montesori“ 

grupių lauko  aplinkose 2019 metų 05 

mėnesį įrengti 2 daržai, 1 gėlynas. 

 

2019 metais parengtos trys (3) 

individualaus ugdymo programos  

(„Geros pradžios“ ir „M.Montessori“ 

metodu dirbančiose grupėse). 

 

Atliktas užsakomasis tyrimas 

„Patyriminio ugdymo/-si galimybės 

ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse“ 

(vykdytojas: L. Stepovaničienė, KK 

MUF PD absolventė).  

Surengti 3 seminarai, atliepiantys 2019 

metų veiklos plane keltus uždavinius, 

giluminio įstaigos veiklos įsivertinimo 

išvadas. Seminarus įstaigoje  vedė doc. 

dr. V. Stanišauskienė,  doc. dr. G. 

Slušnienė, lektorė A. Jakimavičienė. 

 

Sėkminga vaikų adaptacija,  STRAPYJE 

planuotas lankomumas lopšelyje ir kitose 

grupėse pasiektas   vykdant sveikatos 

specialisto, socialinio pedagogo, būsimų 

auklėtojų ir administracijos konsultacijas 

tėvams. 

2019-09-16 d. sudarytos tarpinstitucinės 

bendradarbiavimo sutarties pagrindu l/d 

„Klevelis“ tapo respublikinio tęstinio  
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projekto „Sveikatiada“ partneriais. 

Įgyvendintos veiklos, skirtos  sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimui. 

   

Racionaliai  naudojant lėšas, atliepiant 

tėvų poreikius,  viena ankstyvojo amžiaus 

vaikų grupė  pertvarkyta į ikimokyklinio 

amžiaus vaikų grupę: atliktas 

„kosmetinis“ grupės patalpų remontas,  

upirkti nauji  baldai, ugdomosios 

priemonės,  aislai,  kt. 1 grupėje atlikti 

lubų remonto, 1 grupėje – sienų remonto 

darbai  

Griunvaldo g. 26 esančiame  pastate  

atliktas elektros instaliacijos remontas, 

atlikti koridorių, grupių remonto darbai. 

  

Ugdymo aplinkos praturtintos IT 

priemonėmis:  įrengtos išmaniosios 

grindys ( 3400 eurų: 1200 eurų mokymo 

lėšos ir 2200 eurų spec. lėšos). Įsigytas 

kompiuteris (savivaldybės biudžeto lėšos, 

1200 eurų).  

Atnaujintos Griunvaldo g. 26A 

teritorijoje esančios smėlio dėžės ir 

mediniai gėlių vazonai (150 eurų, 

savivaldybės biudžeto lėšos). Po 8 lauko 

priemonėm (2 priemonės Griunvaldo g. 

26,  6 priemonės Griunvaldo g. 26A 

teritorijose) atnaujinta danga, viso suma 

2297.69 eurų ( mokymo lėšomis). 

 

1.2. Efektyvus 

veiklos 

planavimas ir 

valdymas. 

 Užtikrinti 

įstaigos 

finansinę 

drausmę ir 

patikėto turto 

kontrolę 

Veiklos 

planavimas ir 

valdymas 

siejamas su 

vaikų pažanga 

ir kliento 

sėkme. Gera 

įstaigos 

veiklos 

kontrolė. 

Įstaigos veiklos 

rodikliai 

orientuoti į vaikų 

pažangos 

rezultatus, kliento 

sėkmę. Finansų 

kontrolės 

ataskaita įvertinta 

gerai. 

Jei įstaigoje 

vykdomas 

patikrinimas, 

vidaus kontrolės 

ataskaitoje 

įstaigos veikla 

vertinama gerai. 

Efektyvų įstaigos veiklos planavimą rodo 

maksimaliai įgyvendinti keliami tikslai, 

pasiekti STRAPYJE  numatyti rodikliai,  

sistemingai, nuosekliai, planuotu laiku 

įgyvendinama įstaigos veiklos strategija.  

Įstaigos veiklos rodikliai orientuoti į 

vaikų pažangos rezultatus, kliento sėkmę 

ir poreikius: 2019 metais, siekiant 

išsiaiškinti ir atliepti  tėvų ugdymo/-si 

proceso aspektu, vykdyta visos įstaigos 

tėvų apklausa. Apklausos rezultatai 

integruoti formuluojant 2020 metų 

įstaigos veiklos plano tikslus ir 

uždavinius. 

Įrodymai: 2020 metų įstaigos veiklos 

planas ir veiklos už 2019 metus ataskaita; 

įstaigos veiklos strategijos 2019 -2021 m. 

įgyvendinimo rodikliai;  

STRAPIO rodikliai. Racionaliai naudotos 
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lėšos. Sąmatose skirtos lėšos įsisavintos, 

papildomo finansavimo nereikėjo. 

Atlikus inventorizacijas faktinis prekių ir 

priemonių skaičius atitiko 

inventorizacijos dokumentuose pateiktus 

duomenis. 

1.3. Efektyviai 

dirbti pagal ES 

fondų 

priemones, 

pritraukti lėšas 

kitose 

respublikinėse, 

tarptautinėse 

priemonėse 

Pateiktos 

paraiškos, 

teigiamai 

įvertintos 

paraiškos, 

sėkmingai 

įgyvendinama 

Atsižvelgiant į 

projekto 

paraiškoje 

pateiktą tikslą, 

poreikį, 

sprendimo būdus, 

siekiamus 

rezultatus ir 

naudą, teigiamai 

įvertintos 

paraiškos, 

projekto grafikų 

įgyvendinimas, 

projekto rezultatų 

vertinimas  

Įstaigos projektinė veikla 2019 metais:  

 

1. Tęstinis ŠMM ir Kauno 

kolegijos projektas „Idėjos 

praktiškai“ 2019. 

Projekto tema: „Edukacinis 

lavinamasis žaislas“. 

Projekto tikslas: 

Skatinti visuomenę mažinti 

vartojimą, priimti gamtai 

draugiškus sprendimus, plėsti 

kūrybinį akiratį, kurti naujus 

antrinio dizaino objektus – 

edukacinius lavinamuosius 

žaislus ikimokyklinio amžiaus 

vaikams, dalintis kūrybine ir 

praktine patirtimi. 

L/d veikla projekte – projekto 

partneriai. 

 

Projekto trukmė - 

2019-02 -01 - 

2020 -02-01 

 

Atsakomybės: informacijos 

apie reikalavimus ikimokyklinio 

amžiaus vaikų žaislams 

rinkimas; idėjų apie dabarties 

vaikų poreikius žaislams 

teikimas dizaineriams; 

edukacinių dirbtuvėlių gaminant 

ir išmėginat žaislus 

organizavimas. 

 

Atsakingas asmuo projekte : 

menų pedagogė J. 

Stūronaitė  

 

Reikšmė įstaigai:  

Grupės  

papildytos 

projekto metu 

pagamintomis 

naujomis 

edukacinėmis 
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priemonėmis; nemokamos edukacinės 

veiklos priešmokyklinio amžiaus 

vaikams. 

 

2. 2019-09-16 sudarytos tarpinstitucinės 

trišalės sutarties pagrindu l/d „Klevelis“ 

tapo respublikinio tęstinio  projekto 

„Sveikatiada“ partneriais.  

Atsakingas asmuo projekte : pedagogė 

 A. Vizbarienė. 

  

Reikšmė įstaigai: įgyvendintos veiklos, 

skirtos  sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimui;   

sveikos gyvensenos mokymai 

pedagogams ( nepanaudojant finansinių 

lėšų);  nemokamos edukacinės veiklos 

vaikams. 

1.4. Įstaigos 

internetinė 

svetainė 

atitinka 

reikalavimus 

Įstaigos 

internetinėje 

svetainėje 

laikantis 

nustatytų 

terminų 

skelbiama visa 

vieša 

informacija, 

susijusi su 

įstaigos veikla 

Sukurta 

internetinė 

svetainė 

atitinkanti 

bendruosius 

reikalavimus 

valstybės ir 

savivaldybių 

institucijų ir 

įstaigų interneto 

svetainėms. 

Sudarytos sąlygos 

visuomenei gauti 

internetu visą 

viešą informaciją 

apie įstaigoje 

teikiamas 

paslaugas, 

užtikrinant jų 

veiksmingumą, 

pateiktos 

informacijos 

aktualumą, 

patikimumą, 

paieškos 

galimybes, ir 

reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą. 

Veikiantis 

elektroninis 

dienynas. 

Sukurtas naujas įstaigos internetinės 

svetainės dizainas, aktualiausia, 

svarbiausia informacija nuolat 

atnaujinama ir pateikiama koncentruotai, 

išryškinant svetainėje esančius laukus. 

Svetainė atitinka bendruosius 

reikalavimus valstybės ir savivaldybių 

institucijų ir įstaigų interneto svetainėms. 

Yra sukurta paieškos sistema.  

Įstaigoje veikia elektroninis dienynas 

„Mūsų darželis“. 
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1. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo).  

 

Neįvykdytų užduočių nebuvo.  

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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. Orientuojantis į įstaigą lankančių vaikų amžių, 

atliepiant tėvų ir vaikų poreikius,  viena ankstyvojo 

amžiaus vaikų grupė  pertvarkyta į ikimokyklinio 

amžiaus vaikų grupę: atliktas „kosmetinis“ grupės 

patalpų remontas,  nupirkti nauji  baldai, 

ugdomosios priemonės,  žaislai,  kt. 1 grupėje atlikti 

lubų remonto, 1 grupėje – sienų remonto darbai.  

 

Grupės aplinkia pertvarkyta orientojantis į 

vaikų amžių ir Higienos normos 

reikalavimus. 

3.2. Griunvaldo g. 26 esančiame  pastate  atliktas 

elektros instaliacijos remontas, atlikti koridorių, 

grupių remonto darbai.  

 

Buvo užtikrintas saugumas naudojantis 

elektros prietaisais bei užtikrinti Higienos 

normos reikalavimai patalpų apšvietimui. 

Užtikrintas estetinis grupių vaizdas, 

pagerėjo vaikų udymo(si) ir poilsio 

sąlygos. 

3.3. Ugdymo aplinkos praturtintos atradimus 

skatinančiomis IT priemonėmis:  Griunvaldo g. 26 

A salėje įrengtos išmaniosios grindys ( 3400 eurų: 

1200 eurų mokymo lėšos ir 2200 eurų spec. lėšos). 

Šia priemone galės naudotis visi darželio ugdytiniai. 

Įsigytas kompiuteris (savivaldybės biudžeto lėšos, 

1200 eurų). 

Pagerės ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymo priemonių įvairovė 

ir ugdymo(si) kokybė. 

3.4. Atnaujintos (suremontuotos ir perdažytos) 

darželio teritorijoje esančios smėlio dėžės ir 

mediniai gėlių vazonai ir lauko priemonės (200 

eurų, savivaldybės biudžeto lėšos). 

Pagerėjo vaikų užimtumas lauke, higienos 

normas atitinkančioje aplinkoje. 

3.5. Po 8 lauko priemonėm (2 priemonės 

Griunvaldo g. 26,  6 priemonės Griunvaldo g. 26A 

teritorijose) atnaujinta danga, viso suma 2297.69 

eurų ( mokymo lėšomis). 

Pagerėjo vaikų užimtumas lauke, higienos 

normas atitinkančioje aplinkoje. 

 

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 
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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. Šiuoilasikinės vadybos įgųdžių stiprinimas. 
 

Direktorė                                           __________                  Raimonda Rasa Rumšienė     2020.01.20 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 


