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         2022 metais Elektrėnų sav. Vievio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – Darželis) tęstas 2021-

2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimas.  

         Siekiant užtikrinti aukštą švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą bei materialinės bazės 

gerinimą, buvo įgyvendinamas Darželio strateginis tikslas - kurti nuolat besimokančią, veiklią, atvirą 

kaitai ir socialinei įvairovei ugdymo instituciją, gebančią teikti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymą.  
          Strateginiam tikslui įgyvendinti buvo vykdomos:  

„Kokybiško ir inovatyvaus ugdymo(si) programa (01)“, kurios tikslas - gerinti kokybišką ugdymo 

proceso organizavimą, grindžiamą didesniu įsitraukimu, bendruomeniškumu, suinteresuotų šalių 

sąveika ir socialine partneryste, vadovaujantis šiuolaikinio ugdymo kaitos tendencijomis, vykdant 

nuolatinę ir sistemingą refleksiją bei stebėseną; 

 „Ugdymo aplinkos aprūpinimo programa (02)“, kurios tikslas - modernizuoti ir efektyviai pritaikyti 

vaikų poreikiams įstaigos vidaus ir lauko aplinką.  

           Strateginio plano įgyvendinimui buvo parengtas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ 2022 metų veiklos planas, patvirtintas Darželio direktoriaus 2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 

7V-28, kuriame numatytos priemonės strateginiam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti. Darželio 2022 

metų veiklos plane iškelti du tikslai: 

1. Siekti saviraiškos, kūrybiškumo, pažangos atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, 

taikant inovatyvius ugdymo būdus, užtikrinant patirtinio ugdymo sėkmę. 

2. Kurti ir turtinti saugią, sveiką, modernią ugdymo(si) aplinką, atliepiančią vaikų poreikius. 

 

     Darželio 2021-2023 metų strateginio ir 2022 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai ir 

priemonės buvo orientuoti į kokybišką švietimo paslaugų teikimą ir saugios bei sveikos, modernios 

ugdymo(si) aplinkos kūrimą, ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimą, kokybišką ugdymą, 

partneriškų santykių su tėvais (globėjais) plėtojimą.        

        Darželį lankė 216 vaikų ir veikė 12 grupių. I pusmetį buvo ugdoma 10 vaikų, turinčių didelių 

specialiųjų ugdymosi poreikių, prasidėjus naujiems mokslo metams, II pusmetį, - 5 vaikai turintys 

didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. 
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          Dėl Darželyje nuo 2022 m. kovo mėnesį prasidėjusių Darželio paprastojo remonto 

(atnaujinimo (modernizavimo) projekto, finansuojamo Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis, 

įgyvendinimo darbų, Darželio veiklą teko pakoreguoti, nuo balandžio mėnesio sujungiant grupes, 

atlaisvinant patalpas remonto darbams. Siekiant užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimą, grupės buvo jungiamos pagal vaikų amžių. Savalaikiai teikta informacija tėvams ir 

darbuotojams dėl veiklos pakitimų didelių problemų nekėlė, darbuotojai su tėvais glaudžiai 

bendradarbiavo siekiant optimizuoti vaikų skaičių grupėse. Ugdymas jungtinėse grupėse vyko iki metų 

pabaigos, buvo organizuojamos ne tik bendros ugdomosios veiklos, bet ir projektai, šventės renginiai, 

naujos patirties įgijo ir dalijosi grupių darbuotojai.  

            

           100 proc. buvo užtikrintas ugdymo proceso organizavimas, vykdymas ir finansavimas. 

           Siekiant saviraiškos, kūrybiškumo, pažangos, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus, 

užtikrinant patirtinio ugdymo sėkmę, inicijuotas ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimas. Nuo 

2022 m. rugsėjo 1 d. pradėta įgyvendinti atnaujinta ir direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 

7V-48 patvirtinta Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ ikimokyklinio ugdymo programa. 

Atnaujintoje programoje pakoreguotas tikslas, ugdymo turinys ir priemonės numatytos atsižvelgiant į 

naujausias ikimokyklinio ugdymo tendencijas, metodus, formas. Į ugdymo turinį integruotos 

prevencinės ir socialinių-emocinių sunkumų įveikimo programos: „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“, „Zipio draugai“, „Kimochi“. Kartu su 

ikimokyklinio ugdymo programa buvo įgyvendinama ir olimpinio ugdymo projekto „Olimpinė karta“ 

programa, sveikatos stiprinimo programa „Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ bendruomenės sveiko ir 

aktyvaus gyvenimo būdo programa“.  

          Panaudojant elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ galimybes nuolat buvo siekiama 

konstruktyvaus dialogo su tėvais, atsiliepiant į jų poreikius ir lūkesčius. Tėvų atstovai aktyviai dalyvavo 

ugdymo procese, teikė siūlymus ikimokyklinio ugdymo programos atnaujinimui.  

            Parengtas, Darželio direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 7V-59 patvirtintas ir 

įgyvendinamas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" pedagoginės veiklos priežiūros tvarkos 

aprašas, Darželio direktoriaus 2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 7V-59 patvirtintas Elektrėnų sav. 

Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" 2022-2023 m. m. pedagoginės veiklos priežiūros planas, kuris 

pradėtas įgyvendinti, sistemingai vykdoma pedagoginės veiklos priežiūra, analizuojama ugdomoji 

veikla, tariamasi dėl tobulinimo, sklaidos. 

       Parengtas ir Darželio direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 7V-65 patvirtintas Elektrėnų 

sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos 

aprašas. Mokytojai netiesioginio darbo su vaikais valandas naudoja vadovaudamiesi aprašu, vykdoma 

kokybiškesnė metodinė veikla. 

 

         Siekiant ugdymo procesą vaikams organizuoti patraukliau, bendruomenė skatinta kūrybiškai, 

aktyviai veikti bei naudoti inovatyvius ugdymo būdus bei formas. Šiam siekiui įgyvendinti 2022 m. 

stebėta 50 proc. įstaigoje dirbančių pedagogų veiklų, organizuotas respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo mokytojų edukacinių veiklų projektas „Laimingas vaikas, kai mama – Žemė 

ir tėtis – Vanduo, šypsosi“, mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi respublikinėse konferencijose, 

vedė atvirą veiklą savivaldybės pedagogams, organizuota metodinių priemonių paroda „Žaisk, patirk, 

sužinok“ 

          Kuriant saugią ir funkcionalią aplinką, skirtą mokytis, kurti, tyrinėti, iš mokymo lėšų ir 

edukacinio mokesčio lėšų buvo įsigyta inovatyvių ugdymosi priemonių: šviesos terapijos priemonių, 

sensorinių-manipuliacinių lentų, priemonių STEAM veikloms, pagal visuomenės sveikatos biuro 

projektą gautos interaktyvios grindys. 
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         Atnaujintas ir Darželio direktoriaus 2022 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 7V-76 patvirtintas 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas. Vaikų 

ugdymas(is) vyko ir už Darželio ribų, vykdant pažintinę kultūrinę veiklą netradicinėse aplinkose: 

organizuotos pažintinės edukacinės išvykos į Alpakų ūkį Trakų r., Vievio Lazdynų Pelėdos biblioteką, 

Vievio meno mokyklą, Kelių muziejų, Elnių SPA Kernavėje. 

           Tėvams išreiškus norą, organizuota papildoma mokama vaikų neformaliojo švietimo paslauga – 

šokių būrelis. Daugiau ir įvairesnių neformaliojo švietimo užsiėmimų vaikams nebuvo galimybės 

organizuoti dėl vykstančių Darželyje remonto darbų ir patalpų užimtumo.  

         Užtikrinta sisteminga ir veiksminga švietimo pagalba vaikams. Glaudžiai bendradarbiaujant 

grupių mokytojams ir švietimo pagalbos specialistams, laiku identifikuoti vaikų ugdymosi sunkumai ir 

pagalbos teikimo priemonės lėmė vaikų pasiekimus ir pažangą.  

 

         Darželio veiklos efektyvumui užtikrinti 2022 m. atliktas giluminis veiklos įsivertinimas -  veiklos 

rodiklio „Ugdymo(si) proceso kokybė“ pagalbinio rodiklio „Ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas“. Įsivertinimas atliktas vadovaujantis „Ikimokyklinio 

ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta Lietuvos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

liepos 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1557.  

         Giluminio įsivertinimo rezultatai parodė, kad veiklos rodiklio „Ugdymo(si) proceso kokybė“ 

vertinimas 3 lygiu sutampa su pirminiais plačiojo įsivertinimo rezultatais.  

        2022 m. lapkričio mėnesį inicijuotas Darželio visuminis veiklos kokybės įsivertinimas pagal naują 

Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės 

įsivertinimo metodiką. Visuminis įsivertinimas - tai plati mokyklos veiklos analizė pagal visas septynias 

veiklos sritis, rodiklius ir juos detalizuojančius kokybės kriterijus. Šis būdas yra skirtas mokyklos 

veiklos kokybės diagnostikai ir yra pagrindas teminiam mokyklos veiklos kokybės įsivertinimui. 

          Įsivertinime dalyvavo 20 pedagogų ir 121 tėvas. Nustatyti stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos 

aspektai. 

           

          Darželis aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje. Vykdyti ilgalaikiai projektai: Elektrėnų 

savivaldybės švietimo ir ugdymo programos projektų rėmimui skirtomis lėšomis finansuotas projektas 

„Esu ir mokausi būti kartu“ (500 Eur), Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis finansuotas projektas „Sveikas maistas – sveikas ir vaikas“ (442 Eur), 

grupės projektas „Pažintiniu takeliu į STEAM spalvų pasaulį“, dalyvauta Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro projekte „Sveikata visus metus 2022“, tarptautinėje vaikų draugystės 

iniciatyvoje „Matau tave“, respublikiniame socialinio emocinio intelekto ugdymo projekte „Dramblys“, 

lopšelio grupės vaikai dalyvavo respublikiniame vaikų kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos ugdymo 

projekte „A-a-a-a pupa, kas žodelį supa“, trumpalaikiuose projektuose „Europos judumo savaitė“ ir kt., 

virtualiuose kūrybinių darbų projektuose, ugdomuosius projektus rengė ir įgyvendino grupių mokytojai, 

meninio ugdymo mokytoja ir Darželio logopedė. Iš viso per metus grupėse buvo vykdomi 23 projektai, 

12 iš jų - sveikatingumo. 

 

         Siekiant plėtoti partneriškus santykius su tėvais, socialiniais partneriais ir vietos bendruomene, 

tėvai buvo kviečiami aktyviai dalyvauti Darželio gyvenime, ugdomojoje veikloje, analizuojant veiklą, 

teikiant siūlymus dėl jos tobulinimo, bendradarbiaujant. Pokytis pastebėtas analizuojant veiklos 

kokybės įsivertinimo duomenis, kai nuomonę išreiškė daugiau nei 50 proc. tėvų. Tėvų atstovai Darželio 

taryboje aktyviai teikė siūlymus rengiant Darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, dėl veiklos 

tobulinimo, erdvių apipavidalinimo. Keleto grupių iniciatyvūs tėvai prisidėjo organizuojant renginius, 

ugdomąsias, edukacines veiklas, pažintines kultūrines išvykas.  
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           Parengtas ir Darželio direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 7V-90 patvirtintas 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais 

(globėjais), jų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas, kuriame nustatyta ir informacijos visuomenei 

apie Darželio veiklą teikimo tvarka.  

             Sudarytos 2 bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais: Vievio meno mokykla ir 

Vievio Lazdynų Pelėdos biblioteka. Susitarta dėl bendradarbiavimo skatinant ugdytinių įsitraukimą į 

meninę, kūrybinę veiklą, didinant sociokultūrinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumą ir pasiekiamumą, 

inicijuojant ir įgyvendinant kultūrinius vaikų ir suaugusiųjų, meno raiškos, sklaidos, socializacijos, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektus. Buvo bendradarbiaujama ir su kitomis ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis, vykdomi bendri projektai. 

           Kuriant Darželio įvaizdį, viešinama ir nuolat atnaujinama aktuali informacija interneto 

svetainėje, kurios atnaujinimo darbai vis dar vykdomi, socialinėje paskyroje Facebook. 

            Pagal patvirtintą renginių planą suorganizuoti tradiciniai renginiai, su ugdytiniais dalyvauta 

vietos bendruomenės organizuotuose renginiuose: Užgavėnių šventėje, Motinos dienos koncerte, 

„Šitam dideliam būry“, „Rudenėlio šventėje“. Darželio ugdytiniai laimėjo prizinių vietų konkursuose, 

projektuose.  

            Suorganizuotas renginys Vievio miesto vaikams „O mes vaikai, o mes pasaulis“ skirtas 

pasaulinei Vaikų gynimo dienai, taip pat prisidedant prie šventinių renginių Vievio miesto 500 metų 

jubiliejui ir Vievio – Mažosios kultūros sostinės minėjimo.          

 

            Įgyvendinant uždavinį „Kryptingai tobulinti pedagogų ir kitų darbuotojų kompetencijas, 

formuojant atsakingą ir sutelktą bendruomenę, gebančią kūrybiškai dirbti komandose“, buvo 

organizuotos dvi akredituotos po 40 val. trukmės ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos: 

mokytojams - „Įtraukiojo ugdymo kokybės tobulinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, dalyvavo 24 

pedagogai, ir mokytojų padėjėjoms – „Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo darbuotojams 

programa“, dalyvavo 12 mokytojų padėjėjų. Patobulėjo Darželio pedagogų, švietimo pagalbos 

specialistų ir vadovų kompetencija įtraukiojo ugdymo srityje, mokytojų padėjėjos pastiprino 

psichologinio atsparumo, bendradarbiavimo, komandinio darbo kompetencijas. 1 mokytoja ir logopedė 

dalyvavo 40 val. ilgalaikėje programoje „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų ugdymo metodai 

Taikomosios elgesio analizės kontekste (ABA). 

 

         2022 m. mokytojai buvo skatinami atestuotis. Aukštesnę kvalifikacinę kategoriją – vyresniojo 

mokytojo, įgijo 1 ikimokyklinio ugdymo mokytojas. 

         Pateiktos dvi rekomendacijos Elektrėnų savivaldybės administracijai skatinti ir apdovanoti 

mokytojus, mokytojai apdovanoti piniginėmis dovanomis ir Elektrėnų savivaldybės mero padėkos 

raštais.  

 

           Mokytojai aktyviai vykdė metodinę veiklą, organizavo 5 posėdžius, kuriuose dalintasi 

pranešimais, gerąja patirtimi, analizuota literatūra. 1 mokytoja vedė atvirą veiklą savivaldybės 

pedagogams, 4 mokytojai dalijosi gerąja darbo patirtimi respublikinėse konferencijose. 

          Siekiant gerinti Darželio įvaizdį, formuojant palankų mikroklimatą, saugias darbo ir ugdymosi 

sąlygas, mokytojai, mokytojų padėjėjai ir kiti darbuotojai efektyviai dirbo komisijose, darbo grupėse, 

komandose jungtinių grupių veikloje, rengiant ir įgyvendinant Darželio veiklą reglamentuojančius 

dokumentus, organizuojant renginius, projektus, atliekant Darželio įvaizdžio gerinimo, aplinkos 

gražinimo veiksmus. Kartą per mėnesį organizuojami darbuotojų susirinkimai aktualiems klausimams 

aptarti, problemoms analizuoti, perspektyvoms numatyti. 

           Sudaryta Darželio įvaizdžio formavimo darbo grupė, numatytos gairės 2023 metų veiklai.  
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           Parengtas ir Darželio direktoriaus 2022 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 7V-88 patvirtintas 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas.  

           Darbuotojams kuriama pridėtinė vertė: pasirašyta sutartis su UAB „BITĖ LIETUVA“ 

darbuotojams sudaryta galimybė gauti ryšio paslaugas palankesnėmis kainomis. 

            Atnaujintas ir Darželio direktoriaus 2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 7V-32 patvirtintas 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, įgyvendintos 

darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos. Parengtas ir Darželio direktoriaus 

2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 7V-30 patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" 

veiksmų kilus gaisrui planas, sudarytas ir patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" 

darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 2022 m., Darželio darbuotojams  organizuota 2 akademinių 

valandų mokymo programa „Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė civilinė sauga“, Darželio 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 7V-85 organizuotos civilinės saugos stalo pratybos, 

kurių tikslas buvo patobulinti Darželio ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės atsakingų asmenų 

veiksmus ekstremalaus įvykio atveju. 

           100 proc. užtikrintas aprūpinimas higienos, darbuotojų asmens apsaugos priemonėmis. 

             

           Darželyje aktyviai veikė Vaiko gerovės komisija. Per metus buvo organizuoti 7 posėdžiai, 

kuriuose pritarta 10 pritaikytų programų ir švietimo pagalbos planų, 4 ugdytiniams atliktas pirminis 

įvertinimas, tobulinta komisijos narių kvalifikacija, aktyviai bendradarbiauta su Elektrėnų savivaldybės 

švietimo paslaugų centro Pedagogine psichologine tarnyba, lankyti metodiniai pasitarimai, dirbant su 

kalbėjimo sutrikimų turinčiais vaikais daug dėmesio skirta bendradarbiavimui su tėvais.  

 

            Siekiant turtinti vaikų ugdymo(si) aplinką, atnaujinti lauko erdves atsižvelgiant į ugdytinių 

poreikius, buvo užtikrintas savalaikis atsiskaitymas už Darželio išlaikymą (komunalines, skalbimo, 

ryšio, IT ir kt. paslaugas). 

           Prasidėjus remonto (modernizavimo) darbams paraleliai buvo atliekami smulkūs patalpų 

remonto darbai, kurie nebuvo numatyti modernizavimo projekte. Darželio darbuotojai atnaujino visų 

patalpų palanges, duris, grupių ir kitų patalpų sienas bei grindis, remontavo sanitarinius mazgus. 

Pasitelkus darbuotojų savanorišką pagalbą atliktas remontas logopedo kabinete, buhalterio, direktoriaus 

pavaduotojo ūkio reikalams, sekretoriaus kabinetuose, išdažytos salės sienos. 

 

           Iš savivaldybės biudžeto lėšų įsigytas ilgalaikis turtas: 3 kondicionieriai (3681 Eur), 2 

sumontuoti grupėse, 1 – virtuvėje, ir 1 kompiuteris (519 Eur). Iš papildomai skirtų savivaldybės 

biudžeto lėšų pakeistos grindų dangos dvejose grupėse (6000 Eur), įsigyti baldai (už 2500): 4 mokytojo 

stalai, 2 sekcijos, 6 daiktų laikymo spintos, 9 žaislų lentynos. 

          Daug dėmesio buvo skirta vaikų turiningam ir saugiam poilsiui bei veiklai lauko žaidimų 

aikštelėse. Iš surinktų edukacinio mokesčio lėšų įsigytas lauko žaidimų kompleksas (4500 Eur), 

kanceliarinės prekės (2920 Eur), ugdomieji baldeliai, kilimai, žaidimai, lauko žaislai (2700 Eur), atlikti 

smulkūs remonto darbai.  

 

           2022 m. įgyvendintos beveik visos Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2022 metų 

veiklos plane numatytos priemonės, pasiekti Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ 2021-

2023 metų strateginio veiklos plano tikslai ir uždaviniai. 
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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. Užtikrinti 

efektyvų 

lopšelio-

darželio 

valdymą 

tobulinant 

ikimokyklinio 

ugdymo ir 

įtraukiojo 

ugdymo 

procesus. 

Išanalizuotas 

ugdymo proceso 

organizavimas ir 

vykdymas, 

indentifikuoti 

tobulintini 

aspektai, 

numatytos 

priemonės 

tobulinimui. 

 

Parengti ir 

patvirtinti 

atitinkamą 

ugdymo proceso 

sritį 

reglamentuojant

ys dokumentai. 

 

Teikiamas 

kokybiškas, 

kūrybiškas 

ugdymas 

atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko 

gebėjimus ir 

poreikius. 

 

Lopšelio-darželio 

bendruomenė 

supažindinta su 

veiklos kokybės 

įsivertinimo 

duomenimis, susitarta 

dėl veiklos tobulinimo. 

 

Parengtas ir 

įgyvendintas 

pedagoginės veiklos 

priežiūros aprašas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atnaujinta 

ikimokyklinio ugdymo 

programa. 

 

 

Remiantis įsivertinimo 

duomenimis parengtas 

kvalifikacijos 

tobulinimo planas, 

organizuota ilgalaikė 

kvalifikacijos 

tobulinimo programa. 

  

 

 

 

50 proc. mokytojų į 

ugdymo procesą 

integruoja naujus 

šiuolaikiškus ugdymo 

elementus, STEAM 

Lopšelio-darželio bendruomenė supažindinta 

su veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, 

kurie panaudoti rengiant 2022 metų veiklos 

planą, numatant priemones veiklos 

tobulinimui. 

 

 

 

Vykdoma sisteminga pedagoginės veiklos 

priežiūra. Parengtas, Darželio direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 7V-59 

patvirtintas ir įgyvendinamas Elektrėnų sav. 

Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" 

pedagoginės veiklos priežiūros tvarkos 

aprašas, 2022 m. rugsėjo 26 d, Darželio 

direktoriaus įsakymu Nr. 7V-61 patvirtintas 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio 

„Eglutė" 2022-2023 m. m. pedagoginės 

veiklos priežiūros planas, kuris pradėtas 

įgyvendinti. 

 

Atnaujinta ir direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. 7V-48 patvirtinta 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio 

„Eglutė" ikimokyklinio ugdymo programa. 

 

Remiantis įsivertinimo duomenimis 

parengtas ir 2022 m. vasario 18 d. įsakymu 

patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-

darželio „Eglutė" 2022 m. direktoriaus, 

pavaduotojo ugdymui, mokytojų ir pagalbos 

mokiniui specialistų kvalifikacijos 

tobulinimo planas,  organizuotos dvi 

ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo 

programos, viena – mokytojams, antra 

mokytojų padėjėjoms. 

 

Stebėta 50 proc. mokytojų ugdomųjų veiklų, 

kuriose mokytojai į ugdymo procesą 

integravo naujus šiuolaikiškus ugdymo 

elementus, STEAM veiklas. Mokytojai 

dalijosi gerąja patirtimi Darželyje ir 

respublikinėse konferencijose. 
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veiklas, dalijasi gerąja 

patirtimi. 

 

Užtikrinta vaikų, 

turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

integracija, 

organizuota švietimo 

pagalba. 

 

 

Stebėta ugdytinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, integracija vyko 

sklandžiai, organizuota Darželyje dirbančių 

švietimo pagalbos specialistų ir ESF bei 

Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis 

finansuojamo projekto „Koordinuotai 

teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir 

sveikatos priežiūros paslaugų plėtra 

Elektrėnų savivaldybėje“ projekto skirtų 

trūkstamų specialistų švietimo pagalba.  

 

1.2. Užtikrinti 

sveiką ir 

saugią, 

emociškai 

palankią 

aplinką visai 

lopšelio-

darželio 

bendruomenei. 

 

Lopšelio-

darželio 

bendruomenės 

nariai dirba / 

ugdosi sveikoje, 

saugioje, 

emociškai 

palankioje 

aplinkoje. 

 

 

Parengtas darbuotojų 

skatinimo ir 

motyvavimo tvarkos 

aprašas. 

 

 

Sudaryta lopšelio-

darželio įvaizdžio 

formavimo darbo 

grupė, išanalizuota 

situacija, parengtas 

veiklos planas. 

 

Veiklos kokybės 

įsivertinimo sritis 

„Mokyklos 

mikroklimatas“ 

įvertinta ne žemesniu 

įverčiu nei 3 balai. 

 

 

Įgyvendintos 

darbuotojų saugą ir 

sveikatą 

reglamentuojančių 

teisės aktų nuostatos.   

Vykdomos sveikatos 

stiprinimo veiklos, 

užtikrinančios fizinę, 

psichinę ir emocinę 

vaikų sveikatą ir 

savijautą. 

 

Parengtas ir Darželio direktoriaus 2022 m. 

gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 7V-88 

patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-

darželio „Eglutė“ darbuotojų skatinimo 

tvarkos aprašas. 

 

Sudaryta lopšelio-darželio įvaizdžio 

formavimo darbo grupė, išanalizuota 

situacija, numatytos gairės 2023 metų 

veiklai. 

 

 

 

Veiklos kokybės įsivertinimo sritis 

„Mokyklos mikroklimatas“ nebuvo vertinta, 

kadangi įsivertinimas buvo vykdomas pagal 

naują Ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programas vykdančių mokyklų 

veiklos kokybės įsivertinimo metodiką, 

kurioje šios srities vertinimas neįtrauktas. 

 

Atnaujintas ir Darželio direktoriaus 2022 m. 

kovo 18 d. įsakymu Nr. 7V-32 patvirtintas 

Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio 

„Eglutė“ ekstremaliųjų situacijų valdymo 

planas, įgyvendintos darbuotojų saugą ir 

sveikatą reglamentuojančių teisės aktų 

nuostatos. Parengtas ir Darželio direktoriaus 

2022 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 7V-30 

patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-

darželio „Eglutė" veiksmų kilus gaisrui 

planas, sudarytas ir patvirtintas Elektrėnų 

sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė" 

darbuotojų civilinės saugos mokymo planas 

2022 m., Darželio darbuotojams organizuota 

2 akademinių valandų mokymo programa 

„Ūkio subjektų, kitų įstaigų darbuotojų tipinė 

civilinė sauga“, Darželio direktoriaus 2022 

m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 7V-85 

organizuotos civilinės saugos stalo pratybos.  
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100 proc. užtikrintas aprūpinimas higienos, 

darbuotojų asmens apsaugos priemonėmis. 

Organizuota  akredituota 40 val. trukmės 

ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa 

mokytojų padėjėjoms – „Psichikos sveikatos 

kompetencijų didinimo darbuotojams 

programa“, dalyvavo 12 mokytojų padėjėjų. 

Užtikrinant vaikų sveikatą ir savijautą buvo 

vykdytas Elektrėnų savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos 

lėšomis finansuotas projektas „Sveikas 

maistas – sveikas ir vaikas“ (442 Eur), 

dalyvauta Lietuvos mokinių neformaliojo 

švietimo centro projekte „Sveikata visus 

metus 2022“, respublikiniame socialinio 

emocinio intelekto ugdymo projekte 

„Dramblys“, ir kituose trumpalaikiuose 

projektuose „Europos judumo savaitė“ per 

metus vyko vykdyta 12 sveikatingumo 

projektų. 

 

1.3. Kurti 

mokytojų, tėvų 

(globėjų) ir 

socialinių 

partnerių 

bendradarbiavi

mo ir 

partnerystės 

sistemą.  

Mokytojai ir 

tėvai (globėjai) 

glaudžiai 

bendradarbiauja 

ugdytinių ir 

lopšelio-darželio 

veiklos, ugdymo 

kokybės 

klausimais, 

savalaikiai, 

abipusiai dalijasi 

aktualia 

informacija, 

užmezgami 

ryšiai su naujais 

su socialiniais 

partneriais 

kvalifikacijos, 

metodinės 

veiklos 

tobulinimo 

klausimais. 

 

 

Ne mažiau kaip 50 

proc. tėvų (globėjų) 

reiškia nuomonę ir yra 

aktyvūs vertinant 

lopšelio-darželio 

veiklą, 

bendradarbiaujant. 

 

Parengtas tėvų 

(globėjų) informavimo 

tvarkos aprašas 

 

Sudarytos 2-3 

bendradarbiavimo 

sutartys su socialiniais 

partneriais. 

 

Nustatyta informacijos 

visuomenei apie 

lopšelio-darželio 

veiklą, teikimo tvarka. 

 

Daugiau nei 50 proc. tėvų (globėjų) reiškė 

nuomonę ir buvo aktyvūs vertinant Darželio 

veiklą, bendradarbiaujant. 

Tėvai aktyviai dalyvavo ugdomojoje 

veikloje, vedė edukacijas, padėjo 

organizuojant darželio ir tradicines šventes, 

vyko kartu į edukacines išvykas. 

 

Parengtas tėvų (globėjų) informavimo 

tvarkos aprašas, kuriame nustatyta ir 

informacijos visuomenei apie lopšelio-

darželio veiklą, teikimo tvarka. 

 

Sudarytos 2 bendradarbiavimo sutartys su 

socialiniais partneriais: Vievio meno 

mokykla ir Vievio Lazdynų Pelėdos 

biblioteka. Susitarta dėl bendradarbiavimo 

skatinant ugdytinių įsitraukimą į meninę, 

kūrybinę veiklą, didinant sociokultūrinių ir 

kultūrinių paslaugų prieinamumą ir 

pasiekiamumą, inicijuojant ir įgyvendinant 

kultūrinius vaikų ir suaugusiųjų, meno 

raiškos, sklaidos, socializacijos, 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektus. 

Buvo bendradarbiaujama ir su kitomis 

ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, vykdomi 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

 

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. Parengti ir Elektrėnų savivaldybės tarybai 2022 m. 

vasario mėnesį pateikti tvirtinti Elektrėnų sav. Vievio 

lopšelio-darželio „Eglutė“ nuostatai (patvirtinti 2022-02-

23 Nr. VI.TS-21). 

Darželis vykdo veiklą pagal patvirtintus 

naujus, galiojančius teisės aktus 

reikalavimus atitinkančius nuostatus. 

3.2. Parengti ir patvirtinti korupcijos prevenciją 

reglamentuojantys dokumentai: Elektrėnų sav. Vievio 

lopšelio-darželio „Eglutė" antikorupcinio elgesio 

kodeksas (2022-08-31 Nr. 7V-52), Informacijos apie 

pažeidimus Elektrėnų sav. Vievio lopšelyje-darželyje 

„Eglutė" vidiniu kanalu teikimo tvarkos aprašas (2022-

08-31 Nr. 7V-50). 

Darželio darbuotojai supažindinti su 

korupcijos prevencijos dokumentais, 

atsakomybe, dokumentai paviešinti 

interneto svetainėje. 

3.3. Atnaujintas ir patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio 

lopšelio-darželio „Eglutė" vaikų maitinimo organizavimo 

tvarkos aprašas (2022-09-26 Nr. 7V-60). 

Vaikų maitinimas organizuojamas 

vadovaujantis atnaujintu aprašu, pagal 

reikalavimus suderintais valgiaraščiais. 

Nuolat stebimas vaikų maitinimas, 

daromos korekcijos siekiant užtikrinti 

racionalų vaikų maitinimą, maisto produktų 

suvartojimą. 

3.4. Parengtas ir patvirtintas Elektrėnų sav. Vievio 

lopšelio-darželio „Eglutė"  netiesioginio darbo su vaikais 

valandų panaudojimo tvarkos aprašas (2022-10-06 Nr. 

7V-65). 

Mokytojai netiesioginio darbo su vaikais 

valandas naudoja vadovaudamiesi aprašu, 

vykdoma kokybiškesnė metodinė veikla. 

3.5. Inicijuotas 4 grupių grindų dangų pakeitimas. 

Kreiptasi į Elektrėnų savivaldybę dėl finansavimo, 

organizuotas medžiagų pirkimas, paruošiamieji grindų 

remonto darbai ir dangų įrengimas. 

Įvertinus įstaigai skirtas lėšas ir gavus 

papildomą finansavimą iš savivaldybės 

biudžeto, organizuoti darbai 4 grupių 

kapitaliniam grindų atnaujinimui. Pakeistos 

grindų dangos atitinka higienos normos 

reikalavimus, pašalintas trūkumas, 

nurodytas Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos 2022-04-19 patikrinimo akte 

Nr. (20-25 15.3.2 Mr)PA-1587. 

 

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.    
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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 X 

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. Įgalinančios lyderystės kompetencijas. 

7.2. Vadovavimo komandai kompetencijas. 

 

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.   

8.2.   

8.3.   

8.4.   

8.5.   
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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. 

9.2. 

9.3. 

 

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) 

 

 


