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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos lopšelis-darţelis ,,Rūta“ (toliau – Įstaiga) įgyvendina ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas. 2021-09-01 duomenimis Įstaigoje ugdytas 201 ugdytinis   

(2020 m. – 207), iš jų 162 ugdėsi pagal ikimokyklinio ugdymo programą, 39 – pagal 

priešmokyklinio ugdymo programą. Dirbo 23 pedagogai, 23,2 etato, ir 25 nepedagoginiai 

darbuotojai, 25,56 etato. 

Praėjusiais metais Įstaiga veikė, vadovaudamasi 2021–2023 m. strateginiu planu (toliau – 

Strateginis planas) ir 2021 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Įstaigos bendruomenė 2021 

m. numatė šias prioritetines veiklos kryptis: socialinės partnerystės ir lyderystės gebėjimų 

didinimas, profesinis pedagogų skaitmeninio raštingumo tobulinimas, siekiant ugdymo paslaugų 

kokybės.  

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – uţtikrinti kokybišką ugdymo proceso 

organizavimą – įstaigos veikla buvo orientuojama į socialinę partnerystę ir lyderystę, uţtikrinant 

paţangų ir kokybišką vaikų ugdymą. Strateginiam tikslui pasiekti buvo vykdomi du Veiklos plano 

uţdaviniai:  

         –  įgyvendinant pirmąjį uţdavinį – sudaryti sąlygas kokybiško ugdymo proceso uţtikrinimui 

– buvo sėkmingai įvykdytos priemonės, susijusios su kokybiško ugdymo proceso organizavimu 

palankioje ugdymuisi aplinkoje, darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu ir vaikų paţinimo ir 

saviraiškos poreikių tenkinimu. Planavimas ir ugdytinių pasiekimų ir paţangos vertinimas buvo 

vykdomas elektroniniame dienyne www.musudarzelis.lt., ugdytinių pasiekimų vertinimo kriterijai 

orientuojami į ugdymo proceso kokybę. Vertinimo rezultatai panaudoti kiekybiniams ir 

kokybiniams vaiko paţangos pokyčiams nustatyti, ugdymo turiniui ir metodams koreguoti, veiklai 

tobulinti. Į ugdymo turinį integruojamos programos: tarptautinė socialinių įgūdţių lavinimo „Zipio 

draugai“ (39 ugdytinių) ir socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimo „Kimochis“ (35 

ugdytiniai). Vykdant šias programas, buvo siekiama, kad vaikai išsiugdytų atsparumą neigiamai 

aplinkos įtakai, gebėtų susivaldyti, taptų jautresni artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, 

gebantys drauge rasti išeitį iš sudėtingų situacijų. Parengtas ir įgyvendintas ,,STEAM gyvena 

darţelyje“ metų projektas, kurio eigoje mokytojai patobulino kompetencijas, stebėdami praktines 

veiklas ir ugdymosi aplinkas socialinių partnerių įstaigose, diskutuodami tarpusavyje dėl naujų 

idėjų diegimo. 70 proc. bendruomenės narių įsitraukė į STEAM veiklas dalyvaudami respublikos, 

miesto metodiniuose renginiuose, kursuose, seminaruose. Ugdytiniai dalyvavo 19 respublikinių ir 

3 tarptautiniuose renginiuose. Dalyvavimas šiuose renginiuose sudarė galimybę ugdyti vaikų 

gebėjimą dirbti komandoje, vystytis individualybei. Inicijuoti 2 respublikiniai, 7 Įstaigos teminės 

savaitės, 21 kūrybinių darbų paroda. 71 proc. mokytojų dalijosi gerąja darbo patirtimi įstaigoje, 

mieste ir respublikoje: 6 mokytojai dalyvavo 1 tarptautiniame ir 4 respublikiniuose projektuose, 3 

mokytojai parengė pranešimus ir pristatė miesto metodinėse dienose, 12 mokytojų pristatė veiklas 

mokytojų ir metodinės tarybos posėdţiuose. Dalindamiesi gerąja darbo patirtimi tobulėjo ne tik 

mokytojai, bet buvo pagerinta ugdymo kokybė bei vaikų pasiekimai. Įsigytos 53 priemonės ir 

įrengtos 3 erdvės grupėse, 4 lauke STEAM metodui taikyti. Vaikai įgijo ţinių ir galimybių patiems 

įsitikinti savo gebėjimais bendrauti, tirti, improvizuoti, savarankiškai ieškojo informacijos, siūlė 

idėjas projektinėms veikloms. 45 proc. pagerėjo vaikų paţintiniai gebėjimai ir 75 proc. tėvų labai 

gerai vertina ugdymo kokybę įstaigoje.  

http://www.musudarzelis.lt/
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                2021 metais aktyviai dalyvauta sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Sveika mokykla“ 

veikloje, dalintasi gerąja patirtimi įgyvendinant Sveikatos stiprinimo programą 2020–2025 

metams. Dalyvauta Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projekte ,,Sveikata visus metus 

2021“. Uţ pasiektus rezultatus Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių 

mokyklų veiklos koordinavimo komisija pripaţino Įstaigą sveikatą stiprinančia mokykla. Į ugdymo 

procesą integruojama „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medţiagų vartojimo 

prevencinė programa“ (153 ugdytiniai). Parengtas ir įgyvendintas kūrybinės grupės ,,Sveikuoliai“ 

sveikos gyvensenos planas. 80 proc. bendruomenės narių dalyvavo sveikatinimo veiklose: 

organizuotas respublikinis vaikų, tėvų ir mokytojų sveikatinimo projektas ,,Sportuok linksmai“, 

Įstaigoje įgyvendinta 10 sveikatinimo projektų,  organizuotos 3 sportinės pramogos, sveikatinimo 

iniciatyva ,,Sveikuoliška iškyla“, pristatytas pranešimas ,,Sportas sveikata – mūsų komanda jėga“, 

organizuotos 2 sportinės popietės su ugdytinių tėvais. Visuomenės sveikatos specialisto Įstaigoje 

organizuotos 42 sveikatos ugdymo veiklos, kuriose dalyvavo 515 vaikų. Sėkmingai dalyvauta 

Vaisių vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje ir Pieno produktų vartojimo vaikų 

ir švietimo įstaigose paramos programoje ,,Pienas vaikams“. Išskirtinis dėmesys skirtas sveikos ir 

saugios mitybos organizavimui įstaigoje.  

                  Siekiant kurti palankią aplinką ir gerą mikroklimatą Įstaigoje sukurta Smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo grupė, parengta ir įgyvendinta 2021 m. programa. Lauko 

sveikatinimo ir sporto erdvė papildyta nauju perėjimo tilteliu ir 9 priemonėmis aktyviai vaikų 

veiklai. Atlikus metinės mokytojų veiklos refleksijos analizę, nustatyta, kad 58 proc. padaugėjo 

sveikatinimo veiklų, kurias teigiamai vertino ugdytinių tėvai.  

                 Mokytojai aktyviai dalyvavo kvalifikacijos kėlimo renginiuose, ne tik lankydami kursus 

ir seminarus, bet ir naudodami nuotolinio mokymosi platformą www.pedagogas.lt. Vidutiniškai 1 

mokytojas kėlė profesinę kvalifikaciją 9 dienas, kitas personalas 2,5 dienas per metus. Parengtos ir 

įgyvendintos 2 kvalifikacijos kėlimo programos: ,,Ugdomosios veiklos planavimo esminiai 

aspektai ir principai“, ,,Kolegialaus mokymosi metodo ,,Pamokos studija“ taikymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ ir organizuoti 2 seminarai. Siekdami tikslingai tobulinti skaitmeninį raštingumą, 

100 proc. mokytojų dalyvavo 2 mokymo programose. Įgytos mokytojų ţinios paskatino mokytojus 

patiems rengti ir į ugdymo procesą integruoti interaktyvias priemones. 2021 m. mokytojai parengė 

23 metodines priemones sukurtas naudojant platformas: Microsoft PowerPoint, Book Creator, 

Read Book, Padlet ir kt. platformas. Teams platformoje su socialiniais partneriais, siekiant skleisti 

profesinę patirtį organizuoti 3 metodiniai renginiai. Nuotoliniu būdu išbandytas kolegialaus 

bendradarbiavimo metodas ,,Pamokos studija“ su Klaipėdos lopšeliu darţeliu ,,Dobiliukas“, kuris 

skatino mokytojus dalintis gerąja darbo patirtimi IKT pagalba, gerino ugdomosios veiklos kokybę; 

              –  įgyvendinant antrąjį uţdavinį – teikti papildomas paslaugas, orientuotasi į kokybiško 

vaikų maitinimo ir švietimo pagalbos teikimą. Sudarytos sąlygos 201 Įstaigos ugdytiniui teikti 

sveikatai palankų, švieţią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Organizuotas 3 kartų maitinimas. Maisto 

gamyba buvo vykdoma laikantis Geros higienos praktikos taisyklių ir Lietuvos HN15:2021 

„Maisto higiena“. Maisto gaminimui buvo uţtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, 

atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų uţ maitinimo 

paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Atnaujinta virtuvės įranga: įsigytas 1 šaldytuvas ir 

dviguba virtuvės plautuvė. 

 Siekiant paslaugų patrauklumo, prieinamumo, atsiţvelgta į individualiuosius ir 

specialiuosius vaikų gebėjimus, socialinę šeimų padėtį. 2021 metais 19 vaikų taikyta 50 proc. 

mokesčio uţ vaikų maitinimą lengvata, 2 vaikams – 100 proc. 30 vaikų, turintiems kalbos ir 

komunikacijos sutrikimų, teikta specialioji pedagoginė pagalba. Organizuoti 4 Vaiko gerovės 

komisijos posėdţiai, 1 Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės posėdis. 

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – uţtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius 

ugdymo(si) reikalavimus atitinkančią aplinką – Įstaigos veikla buvo orientuojama į edukacinių 

aplinkų kūrimą, patalpų būklės atnaujinimą, šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių įsigijimą. Tikslui 

pasiekti buvo vykdomi 2 Veiklos plano uţdaviniai: 

  –  įgyvendinant pirmąjį uţdavinį – gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką, vykdytos 2 

http://www.pedagogas.lt/
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priemonės: kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas ir aplinkos naujinimas. 2021 metais 

vykdant šias priemones uţ 2 tūkst. Eur įsigytas šaldiklis ŠGP ir dviguba virtuvės plautuvė. Atlikti 

remonto darbai virtuvėje ir vienoje grupėje (1,4 tūkst. Eur), 3 grupių rūbinėlėse pakeistos lubos, 16 

elektros šviestuvų (1,2 tūkst. Eur), atnaujinta administracijos patalpose grindų danga (0,8 tūkst. 

Eur); 

–   įgyvendinant antrąjį uţdavinį – pritaikyti įstaigos aplinkas švietimo reikmėms – Įstaigos 

veikla buvo orientuojama į estetiškos, funkcionalios ugdymo(si) aplinkos kūrimą  ir lauko 

įrengimų atnaujinimą. Vykdytos 2 priemonės, pagal kurias efektyviai panaudojus savivaldybės 

biudţeto, valstybės biudţeto specialiąsias tikslines dotacijas, įmokų uţ vaikų išlaikymą Įstaigoje 

lėšas, tėvų paramos lėšas ir siekiant uţtikrinti saugias, estetiškas darbo sąlygas Įstaigoje buvo 

atnaujinti grupių baldai (1,8 tūkst. Eur), įsigyta ugdymo priemonių, ţaislų (5,3 tūkst. Eur), 

kanceliarinių prekių (0,3 tūkst. Eur), valymo, švaros ir higienos priemonių (1,3 tūkst. Eur), 

pirmosios pagalbos rinkiniai (5,0 tūkst. Eur), informacinės technologijos: 1 kompiuteris, 3 

spausdintuvai, 1 projektorius (1,8 tūkst. Eur), kiemo teritorijoje 2 vaikiški nameliai (1,8 tūkst. Eur), 

apvalus lauko stalas su suoliukais (2,0 tūkst. Eur), dėţės lauko ţaislams (0,9 tūkst. Eur). Perduoti 

neatlygintinai naudoti 2 kompiuteriai, 2 laminavimo aparatai. 

2021 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 

Finansavimo šaltinis Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 

(patikslintas) 

Panaudota 

lėšų 

Įvykdymas 

(proc.) 

Savivaldybės 

biudţetas (SB) 

402,4 396,4 98,51 proc. Nepanaudota dalis lėšų, 

skirtų darbuotojų 

išeitinėms išmokoms  

Specialioji tikslinė 

dotacija (VB) 

314,6 314,6 100 proc. - 

Įstaigos gautos 

pajamos (surinkta 

pajamų SP), iš jų: 

0,5 0,04 8 proc. Nesurinktos planuotos 

lėšos, nes nebuvo teikta 

patalpų nuomos paslauga  

Pajamų išlaidos (SP) 95,5 69,9 73,19 proc. Pagal Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus 2021-01-05 

įsakymą Nr. AD1-6 

Projektų 

finansavimas (ES; 

VB;SB) 

- - - - 

Kitos lėšos (parama 2 

proc. GM ir kt.) 

1,9 1,9 100 proc. - 

Iš viso 814,9 782,84 96,07 proc. - 

Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus finansavimo 

šaltinius) 2022 m. sausio 1 d. – 124,05 

 Skirta nepakankamai lėšų 

nemokamo maitinimo 

kompensavimui  (116,23 

Eur). Paslaugų tiekėjas 

sąskaitą uţ gruodţio 

mėnesį išrašo tik sausio 

mėnesį (7,82 Eur) 

Pagal skundus patikrinimų nebuvo. Kontroliuojančių institucijų savivaldybės kontrolės ir 

audito tarnybos išvadų, pranešimų dėl paţeidimų negauta. Vykdyti planiniai kontroliuojančių 

institucijų patikrinimai: Maisto saugos, kokybės ir higienos kontrolė. Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamentas, 2021-08-13, Nacionalinis visuomenės sveikatos 

centras prie sveikatos apsaugos ministerijos, Klaipėdos departamento Visuomenės sveikatos saugos 

kontrolės skyrius, 2021-05-07 paţeidimų nenustatyta. 
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2021 metais Įstaigoje liko neišspręstos vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: 1) dėl 

įstaigos pastato renovacijos: temperatūra kampinėse grupėse neatitinka HN75:2016, skilinėja 

sienos, kaupiasi drėgmė rūsyje, būtina hermetizuoti pastato siūles; 2) įstaigoje diegiamos 

personalo, dokumentų valdymo sistemos, tačiau nėra skiriama lėšų informacinių ir komunikacinių 

technologijų įsigijimui, internetinio ryšio stiprinimui.  

Planuodama 2022 m. veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių tęstinių veiklos 

prioritetų: socialinės partnerystės ir lyderystės gebėjimų didinimas, profesinis pedagogų 

skaitmeninio raštingumo gilinimas, siekiant įstaigos veiklos ir kokybiško ugdymo proceso 

organizavimo 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys 

(toliau – 

uţduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai  
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Efektyvinti 

mokytojų 

skaitmeninį 

raštingumą 

taikant  

virtualias 

platformas 

ugdymo procese 

Didėjantis 

pedagogų 

skaitmeninis 

raštingumas ir 

efektyvus IKT 

taikymas 

ugdymo 

procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiksmingai 

komunikuojam

a ir keičiamasi 

informacija 

virtualioje 

erdvėje 

1. 70 proc. mokytojų 

ugdymo procese taiko 

IKT, panaudodamos 

skaitmeninių 

mokomųjų programų 

ugdymo turinį ir 

nuotoliniam ugdymui 

skirtas platformas (10 

proc. ugdymo proceso 

per savaitę) iki 2021-

06-30. 

2. Ne maţiau 20 proc. 

mokytojų dalijasi gerąją 

patirtimi taikant 

virtualias nuotolinio 

ugdymo platformas iki  

2021-11-30. 

3. Ne maţiau 60 proc. 

vidaus procesų valdomi 

panaudojant virtualias 

platformas (,,Microsoft 

Office“ 365 ir 

,,Microsoft Teams“) iki 

2021-10-31 

1.100 proc. mokytojų dalyvavo 

įstaigos kvalifikacijos tobulinimo 

plane numatytuose  mokymuose:  

1.1. ,,Švietimo įstaigos vidaus 

veiklos ir ugdymo proceso 

tobulinimas panaudojant Microsoft 

365 ir Microsoft Teams aplinkas“; 

1.2. ,,Programos Padlet langų 

naudojimas ugdomojoje veikloje“ 

(Klaipėdos pedagogų švietimo ir 

kultūros centro (toliau – PŠKC) 

paţymos). 

2. Įstaiga toliau įgyvendina 

aprūpinimo IKT strateginio plano 

priemones: įsigyti 1 kompiuteris, 3 

spausdintuvai, 1 projektorius ir 

neatlygintinai perduoti naudojimui 

2 kompiuteriai, 2 laminavimo 

aparatai. Įsigijus naują įrangą 

ugdymo procesas tapo patrauklesnis 

ir labiau įtraukiantis ugdytinius į 

veiklą.  

3. 80 proc. mokytojų ugdymo 

procese taikė IKT ir dalijosi gerąja 

patirtimi su kolegomis naudojant 

Microsoft 365, Microsoft Teams, 

Padlet, e. knygų kūrimo sistema 

,,Book Creator“, OPA PA, Zoom ir 

kt. platformas:  

3.1. 9 mokytojai dalyvavo 10 šalies 

virtualių  kūrybinių darbų parodose 

ir 1 tarptautinėje parodoje ,,Aš esu 

šios ţemės vaikas“; 

3.2. 10 mokytojų parengė ir skaitė 

pranešimus 8 ikimokyklinio 
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ugdymo įstaigų metodinėse 

dienose; 

3.3. 12 mokytojų parengė ir skaitė 

pranešimus Įstaigos Mokytojų ir 

Metodinės tarybos posėdţiuose; 

3.4. 6 mokytojai dalijosi gerąja 

patirtimi 3 socialinių partnerių 

organizuotose metodinėse dienose 

(bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais veiklos planas 2021-04-

21; 2021-05-12; 2021-10-28); 

3.5. Dalyvauta ir dalintasi gerąja 

patirtimi 2 tarptautiniuose 

eTwinning projektuose: ,,Would 

you be my science friends“, ,,I grow 

up with anatolian tales“. 

Plėtota tarpkultūrinio 

bendradarbiavimo ir komunikavimo 

kompetencija su kitų šalių vaikais.  

4. 70 proc. vidaus procesų valdyti 

panaudojant virtualias platformas ir 

įrankius (,,Microsoft Office“ 365 ir 

,,Microsoft Teams“, „Zoom“, 

,,Mūsų darţelis“, „Facebook“, 

„Messenger“ ir kitomis 

programomis). 

5. Inicijuota ir vykdyta kolegialaus 

pedagogų mokymosi tinklo veika su 

Klaipėdos lopšeliu-darţeliu 

,,Dobiliukas“. Pristatytos 2 

,,Pamokos studijos“ veiklos. 

Skatino mokytojus dalintis gerąja 

darbo patirtimi IKT pagalba, gerino 

ugdomosios veiklos kokybę 

1.2. Gerinti 

ugdymo proceso 

kokybę, 

įgyvendinant ir 

plėtojant 

inovatyvius ir 

kūrybiško 

ugdymo(si) 

proceso 

organizavimo 

būdus 

Sudaryti 

sąlygas 

STEAM 

metodų 

taikymui 

1. Įsigyta ne maţiau 

kaip 5 priemonės, 

įrengtos ne maţiau  

kaip 2 erdvės STEAM 

metodui taikyti iki 

2021-05-31.  

2. 20 proc. padaugėjo 

veiklų, susijusių su 

patyriminiu ugdymu iki 

2021-10-30. 

3. 30 proc. įstaigos 

mokytojų dalijasi gerąja 

patirtimi su kolegomis, 

pasinaudodami įvairiais 

sklaidos būdais 

(socialiniai kolegialaus 

mokymosi tinklai, 

seminarai, kursai ir kt.) 

1. Įsigytos 53 priemonės ir įrengtos 

3 erdvės grupėse, 4 lauke STEAM 

metodui taikyti (5,1 tūkst. eurų). 

Ugdytiniams organizuotos 

patrauklios ir tikslingos veiklos 

mokymuisi iš patirties.  

2. Sudaryta STEAM kūrybinė darbo 

grupė ir parengtas veiklos planas 

,,STEAM gyvena darţelyje“ (2021-

01-15 direktoriaus įsakymas Nr.V-

7). 

3. Atlikus metinės mokytojų veiklos 

refleksijos analizę, nustatyta, kad 58 

proc. padaugėjo veiklų susijusių su 

patyriminiu ugdymu (2021 metų 

mokytojų metinės veiklos 

suvestinė). 

4. Sutelkta bendruomenė 
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patyriminio ugdymo plėtojimui, 

organizuoti 2 respublikiniai 

STEAM projektai ,,Kuo atvyksi į 

svečius“, ,,Senelės pasaka“, 7 

įstaigos teminės savaitės, 21 

kūrybinių darbų paroda. 

5. 60 proc. mokytojų dalijosi gerąja 

darbo patirtimi įstaigoje, mieste ir 

respublikoje: 6 mokytojai dalyvavo 

1 tarptautiniame ir 4 

respublikiniuose projektuose. 3 

mokytojai parengė pranešimus ir 

pristatė miesto metodinėse dienose, 

6 mokytojai pristatė veiklas 

mokytojų ir metodinės tarybos 

posėdţiuose  (2021 metų mokytojų 

metodinės veiklos suvestinė). 

6. 73 proc. įstaigos bendruomenės 

narių įsitraukė į STEAM veiklas. 

Socialinės partnerystės ir lyderystės 

gebėjimų didinimas 

1.3. Uţtikrinti 

veiksmingesnį 

bendruomenės 

narių 

įsitraukimą į 

vaikų sveikos 

gyvensenos 

ugdymą 

Sudarytos 

sąlygos 

formuoti vaikų 

sveikos 

gyvensenos 

įgūdţius 

sveikatai 

palankioje 

aplinkoje. 

 

Padidintas 

sveikatos 

ugdymo veiklų 

prieinamumas 

ir įvairovė 

1. Kūrybinės grupės 

parengtas ir 

įgyvendintas sveikos 

gyvensenos ugdymo 

planas iki 2021-12-31. 

2. 70 proc. 

bendruomenės narių 

dalyvauja sveikatinimo 

veiklose 

3. Organizuotos 3 

bendros veiklos  su 

socialiniais partneriais, 

2 su ugdytinių tėvais iki 

2021-11-30. 

4. 50 proc. 

bendruomenės narių 

dalyvauja Lietuvos 

mokinių neformaliojo 

švietimo centro projekte 

,,Sveikata visus metus 

2021“ iki 2021-12-31 

1. Parengtas ir įgyvendintas 

kūrybinės grupės ,,Sveikuoliukai“ 

sveikos gyvensenos planas (2021-

01-15 direktoriaus įsakymas Nr. V-

5); 

1.1. lauko sveiktinimo ir sporto 

erdvė papildyta nauju perėjimo 

tilteliu (0,4 tūkst. Eur) ir 

priemonėmis aktyviai vaikų veiklai 

(0,2 tūkst. Eur). 

Įsigytos priemonės paskatino vaikų 

fizinį aktyvumą, veiklos tapo 

įvairesnės ir patrauklesnės.     

2. 80 proc. bendruomenės narių 

dalyvavo sveikatinimo veiklose:  

2.1. organizuotas respublikinis 

vaikų, tėvų ir mokytojų 

sveikatinimo projektas ,,Sportuok 

linksmai“ (2021-01-29 direktoriaus 

įsakymas Nr.V-9); 2.2. dalyvauta 

Nacionalinėje švietimo įstaigų 

projektų parodoje „Projektų mugė 

2021“ (2021-04-07 Paţyma Nr. 

EDU-4777);  

2.3. dalyvauta nuotoliniame II 

tarptautiniame forume ,,Vaiko teisė 

būti sveikam ir laimingam“ (2021-

05-21 Paţyma Nr. 46SHMF-K-

1297); 

2.4. Įstaigoje įgyvendinta 10 

sveikatinimo projektų, organizuotos 
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3 sportinės pramogos, atradimų, 

kūrybinės raiškos ir sporto diena 

,,Lobio beieškant“,  sveikatinimo 

iniciatyva ,,Sveikuoliška iškyla“, 

pristatytas pranešimas ,,Sportas 

sveikata – mūsų komanda jėga“; 

2.5. organizuotos 2 sportinės 

popietės su ugdytinių tėvais, kurios 

skatino šeimas dalyvauti 

sveikatinimo veiklose; 

2.6. visuomenės sveikatos 

specialisto Įstaigoje organizuotos 

42 sveikatos ugdymo veiklos, 

kuriose dalyvavo 515 vaikų 

(Sveikatos ugdymo ir mokymo 

2021 m. ataskaita Nr. 41-1). Diegti 

ir ugdyti vaikų sveikos gyvensenos 

įgūdţiai. 

3. 76 proc. bendruomenės narių 

dalyvavo Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro 

projekte ,,Sveikata visus metus 

2021“ (8 mėnesių iššūkių 

ataskaitos). 

4. 2021 metais toliau kryptingai ir 

tikslingai buvo įgyvendinama 

Įstaigos sveikatos stiprinimo 

programa 2020–2025 metams 

(ketvirčio ataskaitos). 

Uţtikrintas tėvų, vaikų ir mokytojų 

partneriškas bendradarbiavimas 

 

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

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Dalyvauta Nacionalinės švietimo agentūros 

vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ Nr. 

09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių 

mokyklų veiklos kokybės vertinimo ir įsivertinimo 

metodikos“ projekto išbandyme 2021 metų birţelio-

spalio mėnesiais. Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyriaus  raštas Nr. ŠV-5-78 

Dalyvavimas įsivertinimo ir išorinio 

vertinimo metodikos išbandyme  skatino 

Įstaigos bendruomenę paţvelgti į save iš 

šalies, giliau, išryškinti kiek Įstaiga 

padeda kiekvienam vaikui siekti 

asmeninės paţangos ir pasiekimų. Pagal 

gautus rezultatus tobulinome veiklos ir 

viso ugdymo proceso kokybę. Stiprinti 

komandinio darbo gebėjimai 

3.2. Parengtos ir įgyvendintos 2 kvalifikacijos kėlimo 

programos ,,Ugdomosios veiklos planavimo esminiai 

Plėtota tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

kultūra. Skleista geroji vadybinė ir 
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aspektai ir principai“ ir ,,Kolegialaus mokymosi 

metodo ,,Pamokos studija“ taikymas ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje“ ir organizuoti 2 seminarai 

pedagoginė patirtis.  

3.3. Baigti projekto ,,Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė 9 Nr. 

09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių 

mokyklų įsivertinimo konsultantų mokymai. 

Paţymėjimas 2021-07-14 Nr. NVŠ-343 

Suteikta naujausių šiuolaikinio 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo 

teorijos, praktinės raiškos ir jos vertinimo 

ţinių bei gebėjimų atpaţinti šiuolaikinio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo(si) kokybę. Stiprintos pozityvios 

mokyklos veiklos kokybės (įsi)vertinimo 

ir tobulinimo nuostatos 

3.4. Dalyvauta Nacionalinės švietimo agentūros 

vykdomo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 

ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo 

vertinimo įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ Nr. 

09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 organizuotoje apskritojo 

stalo diskusijoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos 

kokybės įsivertinimo metodikos projekto pristatymas“ 

2021-08-19 

Įstaigos veiklos vertinimo ir įsivertinimo 

procesų tobulinimas, rodiklių sistemos 

atnaujinimas, atlikta lyginamoji Europos 

šalių ir Lietuvos kokybės stebėsenos 

sistemos analizė. 

Mokytojai supaţindinti su metodikos 

projektu 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos uţduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Uţduotys 
Siektini 

rezultatai 

Rezultatų vertinimo 

rodikliai  
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 
 

Vertinimo kriterijai Paţymimas 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 (ţmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 

5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 

5.4. Ţinių, gebėjimų ir įgūdţių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 

siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

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

IV SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
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6. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas 

atitinkamas langelis 

6.1. Visos uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 

rodiklius 
Labai gerai ☐ 

6.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 

vertinimo rodiklius 
Gerai ☐ 

6.3. Įvykdyta ne maţiau kaip pusė uţduočių pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 
Patenkinamai ☐ 

6.4. Pusė ar daugiau uţduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 

rodiklius 

Nepatenkinamai 

☐ 
 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. 

7.2. 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. Kitų metų uţduotys 

Uţduotys Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai  

8.1.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   

 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

Įstaigos tarybos pirmininkas   _____________                  Erika Ramanauskienė         __________ 
                                                                     (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės meras      _________           Vytautas Grubliauskas         __________ 
                                                                                     (parašas)                                                                               (data) 

 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipaţinau. 

Direktorius                             __________               Inga Petravičienė         __________ 
                                                          (parašas)                            (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 


