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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

      
     Tikslas - siekti kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo 
saugioje, sveikoje ir modernioje aplinkoje, grindžiamo ugdymo turinio įvairove bei ugdymo(si) 
aplinkų ir erdvių tobulinimu ugdytinių poreikių tenkinimui. 
     Tikslo ir uždavinių įgyvendinimo rezultatas - kokybiškas šiuolaikiškas ugdymas, skatinantis 
sveiko ir doro ugdytinio asmenybės raidą, sudarant palankiausias sąlygas vaikams atsiskleisti ir 
tobulėti. 
     Siekiant kokybiško ir inovatyvaus ugdymo inicijuoju mokymus, konsultacijas, seminarus 
pedagogams. Įstaigą įtraukus į besimokančių darželių tinklą (BDT), visi pedagogai 2022 metais 
dalyvavo 72 val. mokymuose, kuriuose teoriškai ir praktiškai buvo nagrinėjama STEAM ugdymo 
metodai. Įstaigoje buvo organizuoti du savivaldybės IU ir PU mokytojų metodiniai renginiai – kovo 
mėnesį Marijampolės savivaldybės IU pedagogams pristatytas pranešimas „Vaikų jogos pasaulis“, 
bei parodyta praktinė veikla su ugdytiniais, o spalio mėnesį metodinis renginys savivaldybės 
švietimo įstaigų PU pedagogams, kur parodyta praktinė veikla lauke „Socialinės, emocinės ir 
sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas netradicinėje aplinkoje“.  
     Inicijuoju dalyvavimą projektinėje veikloje: 

 sveikatos stiprinimo projektai - „Sveikatiada“, „Futboliukas“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“; 
  prevencinės programos - „Zipio draugai“, „LIONS QUEST“; 
 aplinkosaugos programa - EKO mokyklų tinklas; 
 aplinkosauginis projektas „Gamta – mano ir tavo namai“, finansuotas iš savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;  
 sveikatos stiprinimo projektas „Sveika gyvensena-gyvenimo būdas nuo vaikystės“ 

finansuotas iš savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos biudžeto; 
 NŠA projektas „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. 

     2022 m. mažųjų laimėjimai – respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio 
ugdymo įstaigų ugdytinių piešinių parodoje-konkurse „ŽEMĖ“ ugdytinė Neila Sakavičiūtė 5-6 metų 
amžiaus grupėje laimėjo 2-ąją vietą, 7-8 metų amžiaus grupėje Evita Rimšaitė laimėjo 2-ąją vietą ir 
Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinukų futbolo turnyre 
„Advento futboliukas 2022“ mūsų darželio komanda laimėjo 2-ąją vietą. 
     Skatinu įstaigos darbuotojų dalyvavimą savivaldybės iniciatyvose - „Romantiška kalėdinių 
eglučių alėja“, „Sūduvos kraitė“, „Šviečiančių moliūgų alėja“, Kalėdų virusas Marijampolėje“.  
     Marijampolei švenčiant 230 metų miesto gimtadienio sukaktį, organizavome bendrą švietimo 
įstaigų bendruomenių sveikinimą, dovanojant po 230 širdžių savo miestui. Kūrybinėje akcijoje 
dalyvavo 17 švietimo įstaigų.  
      Lopšelio-darželio vidaus ir lauko edukacinės aplinkos ir toliau tobulinamos, pritaikomos 
įvairiapusiam vaikų ugdymui ir higienos normų reikalavimams. Atliktas lopšelio grupės ir dviejų 
rūbinių remontas, atnaujinta kompiuterinė įranga, įsigyta trys interaktyvios lentos. Darželio visa 
teritorija aptverta saugia tvora, įrengta guminė danga žaidimų aikštelei. Perklota takų danga į laikiną 
mokslo paskirties modulinį pastatą, kuriame veikia dvi IU grupės. 
 

 
 
 



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. Siekti, kad 
įstaiga gautų 
pradedančiosios 
mokyklos ženklą 
STEM School 
Label portale.  

Gerinti sąlygas 
inovatyvios STEAM 
metodikos taikymui 
vaikų ugdymo procese, 
tam skirtų ugdymo 
priemonių įsigijimas.  
 
 
 
Kvalifikacinių renginių 
susijusių su STEAM 
metodikos taikymu IU 
ir PU organizavimas. 

Gautas 
pradedančiosios 
mokyklos ženklas 
STEM School Label 
portale.  
 
 
 
 
 
Seminarai, mokymai, 
konferencijos, dalyvių 
juose skaičius. 

2022 m. kovo 21 d. 
lopšeliui-darželiui 
„Rasa“ suteiktas STEAM 
mokyklos ženklelis. 

 
Visi pedagogai dalyvavo 
72 val. BDT programoje 
skirtoje STEAM ugdymo 
filosofijai. 

1.2. Įsteigti 
ankstyvojo 
amžiaus grupę, 
skirtą 1-2 m. 
amžiaus 
vaikams. 

Lopšelio grupės patalpa 
pritaikyta 1-2 m. 
vaikučių ugdymui, 
paskirti ar naujai 
įdarbinti darbuotojai, 
atitinkantys 
kvalifikacinius 
reikalavimus. 

Veikianti ankstyvojo 
amžiaus grupė, skirta 
1-2 m. amžiaus 
vaikams. 

Pritaikytos vaikų amžiui 
ir sėkmingai veikiančios 
dvi 1-2 m. amžiaus vaikų 
grupės, patenkinti tėvų 
poreikiai. 
 
 
 

1.3. Didinti DVS 
„Kontora“ 
naudojimą 
įstaigos veikloje. 

Įstaigoje rengiamų 
siunčiamų ir vidaus 
dokumentų ir darbuotojų 
prašymų, parengtų įrašo 
forma, dalis parengta 
DVS „Kontora“ 
priemonėmis ne mažiau 
80 proc. 
Darbo sutarčių registras 
DVS turi būti metinis 

Parengtų dokumentų 
dalis procentais. 
 
 
 
 
 
 
Įgyvendinta/neįgyven
dinta 

80% dokumentų parengta 
DVS „Kontora“ 
priemonėmis. 
 
 
 
 
 
Įgyvendinta 
 

1.4. Užtikrinti 
reikalavimus 
atitinkančią 
įstaigos interneto 
svetainę. 

Iki balandžio 1 d. 
sukurta/atnaujinta 
internetinė svetainė 
atitinka bendrųjų 
reikalavimų valstybės ir 
savivaldybių institucijų 
ir įstaigų interneto 
svetainėms aprašą.  
 
 

Įgyvendinta/neįgyven
dinta 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įgyvendinta.  
Internetinė svetainė pagal 
savivaldybės 
Informacinių 
technologijų skyriaus 
vertinimą, 90% atitinka 
Bendrųjų reikalavimų 
valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 
interneto svetainėms 
aprašą. 



Nuolat sudaromos 
sąlygos visuomenei gauti 
visą viešą informaciją 
apie įstaigoje teikiamas 
paslaugas, užtikrinant jų 
veiksmingumą, 
pateikiamos informacijos 
aktualumą, patikimumą, 
paieškos galimybes ir 
reguliarų informacijos 
atnaujinimą.  

Įgyvendinta/neįgyven
dinta 

Įgyvendinta. 
 
 

1.5. Užtikrinti 
įstaigos veiklą 
reglamentuojanč
ių vietinių teisės 
aktų atitikimą 
teisiniam 
reglamentavimui 

Iki 2022-12-31 
atnaujinti įstaigos 
nuostatai. 
 
 
Iki 2022-12-31 
atnaujintos ir 
patvirtintos vidaus 
tvarkos taisyklės. 
Iki 2022-12-31 
atnaujinti arba naujai 
parengti 2 tvarkos 
aprašai 
reglamentuojantys 
įstaigos veiklą (išskyrus 
įstaigos nuostatus ir 
vidaus tvarkos 
taisykles).  

Įgyvendinta/neįgyven
dinta 
 
 
 
Įgyvendinta/neįgyven
dinta 
 
 
Įgyvendinta/neįgyven
dinta 

Įgyvendinta 
Įstaigos nuostatai 
atnaujinti 2022-05-30 
savivaldybės tarybos 
sprendimas Nr. 1-169. 
Įgyvendinta 
Darbo tvarkos taisyklės  
patvirtintos 2022-10-31 
dir. įsak. Nr. V-142 
Įgyvendinta 
Apskaitos politika 
patvirtinta 2022-10-31 dir. 
įsak. Nr. V-142 
Darbuotojų veiklos 
vertinimo tvarkos aprašas 
patvirtintas 2022-08-04 
įsak. Nr. V-97 
Vaikų lankomumo 
apskaitos žiniaraščių 
pildymo ir mokesčių už 
vaikų išlaikymą 
apmokėjimo tvarkos 
aprašas patvirtintas 2022-
09-21 įsak. Nr. V-117 
Darbuotojų psichologinio 
saugumo užtikrinimo 
tvarkos aprašas 
patvirtintas 2022-09-21 
įsak. Nr. V-119 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
  

 
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. Įrengtos ir sėkmingai veikia 
papildomos dvi ikimokyklinio ugdymo 
grupės moduliniame švietimo pastate. 

Sudarytos šiuolaikiškos, inovatyvios, saugios sąlygos 
vaikų ugdymui, tenkinamas IU poreikis  



3.2. „Europos solidarumo korpusui“ ir 
Jaunimo reikalų agentūrai pateikta 
paraiška Kokybės ženklui 
(akreditacijai) gauti.  

Parengta ir užregistruota paraiška, tai pasirengimas 
priimti jaunus žmones neatlygintinai, ugdomajai, 
solidarumą skatinančiai veiklai į įstaigą, suteikti 
galimybę jauniems žmonėms vykdyti savanorišką 
veiklą, įtraukti bendruomenę ir skatinti solidarumą. 

 
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 
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. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo. 
 

 
 
 
 

 


