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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant 2019–2021m. įstaigos strateginį planą, buvo siekiama šių tikslų: vaikų emocinės 

ir fizinės sveikatos bei saugumo stiprinimas, ugdymui(-si) palankios, saugios ir estetiškos įstaigos 

aplinkos kūrimas, stiprinant materialinę bazę. 

Siekiant strateginio plano 1 tikslo -  stiprinti vaikų emocinę ir fizinę sveikatą bei saugumą - 

įstaigos pedagogai parengė kvalifikacinę programą Kauno ikimokyklinių įstaigų pedagogams 

„Emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimas ikimokyklinėse įstaigose“, kuri  supažindina su vaikų  

psichinės ir fizinės sveikatos ugdymo metodika. Visos grupės parengė ir įgyvendino po vieną 

sveikatingumo projektą. Vykdėme emocinių-socialinių įgūdžių formavimo programas 

“Kimochis”, “Zipio draugai”. 82% pedagogų ir ugdytinių dalyvavo respublikiniuose, Kauno 

ikimokyklinių įstaigų organizuojamuose renginiuose, projektuose, sveikatą stiprinančiose akcijose. 

Pasiekti tikslo rezultatai vertinami - puikiai. 

Siekiant strateginio plano 3 tikslo - kurti ugdymui(-si) palankią, saugią ir estetišką įstaigos 

aplinką, stiprinti materialinę bazę - darželio grupių ir kabinetų ugdymo(-si) ištekliai papildyti ir 

praturtinti šiuolaikinėmis edukacinėmis priemonėmis. Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų 

tiriamajai-pažintinei veiklai vidaus ir lauko aplinkose. Lauko aikštelėse po žaidimų įrengimais 

patiesta guminė danga, demontuotos nesaugios priemonės,- visa tai užtikrino vaikų saugumą lauko 

aplinkoje. Atliktas virtuvės grindų ir sienų remontas. Pasiekti rezultatai vertinami – gerai. 

2019 m. įstaigos metinio veiklos plano 1 tikslas - Stiprinti vaiko fizinę ir emocinę sveikatą, 

siekiant jų darnos, ugdyti bendruomenės sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Buvo sukurta 

bendruomenės sveikatos stiprinimo programa bei parengtas 2019 m. bendruomenės sveikatos 

stiprinimo planas, plėtojantis pedagogų bei vaikų sveikatos kompetencijas.  Parengti  ir įgyvendinti 

šeši grupių vaikų sveikatingumo projektai. Vyko vasaros sveikatingumo stovykla „Kur gyvena 

šypsena“, kurią rėmė Panemunės seniūnija ir Rokų  bendruomenė (skyrė autobusą kelionei ir 

aprūpino sportinėmis priemonėmis). Organizuotos prevencinės netinkamą elgesį koreguojančios 

priemonės, įgyvendinamas smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos priemonių planas ugdė 

vaikų toleranciją, padėjo spręsti konfliktines situacijas, mokė priimti teisingus sprendimus. 

Bendradarbiavome su VŠĮ Saugaus vaiko centru, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos 

centru. Dalyvauta fizinę ir emocinę sveikatą stiprinančiose programose ir akcijose: „Sveikatiada“, 

„Kauno vaikai šypsosi“, „Be patyčių 2019“, socialinio-emocinio ugdymo  olimpiadoje 

„Dramblys“, Europos judumo savaitėje 2019 ir kt. Aplinkos ministerija, pastarosios akcijos 

nacionalinė koordinatorė, judriausia ikimokykline įstaiga išrinko mūsų lopšelį-darželį.  

Daugiau informacijos http://www.kaunas.lt/seniunijos/kauno-lopselis-darzelis-rokutis-judriausia-

ikimokyklinio-ugdymo-istaiga/  

http://www.kaunas.lt/seniunijos/kauno-lopseliui-darzeliui-rokutis-iteikta-aplinkosaugos-garbes-

statulele-gerve/ 

http://www.kaunas.lt/seniunijos/kauno-lopselis-darzelis-rokutis-judriausia-ikimokyklinio-ugdymo-istaiga/
http://www.kaunas.lt/seniunijos/kauno-lopselis-darzelis-rokutis-judriausia-ikimokyklinio-ugdymo-istaiga/
http://www.kaunas.lt/seniunijos/kauno-lopseliui-darzeliui-rokutis-iteikta-aplinkosaugos-garbes-statulele-gerve/
http://www.kaunas.lt/seniunijos/kauno-lopseliui-darzeliui-rokutis-iteikta-aplinkosaugos-garbes-statulele-gerve/
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2019 m, įstaigos metinio veiklos plano 2 tikslas - atlikti įstaigos lauko ir vidaus erdvių 

atnaujinimo darbus, tobulinant ugdymą(si) skatinančią aplinką. Parengtas ŠMM projektas 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, bet finansavimas nebuvo 

gautas, todėl įstaiga savo lėšomis įsigijo IKT priemonių. Atnaujintos ir išnaudotos papildomų 

ugdomųjų veiklų organizavimui grupių ir bendrųjų patalpų erdvės: 3 grupių miegamųjų patalpose 

įrengti žaidimų kampeliai, įsigyti baldai-transformeriai, įrengtas „Kreivų veidrodžių“ relaksacinis 

kampelis. Lauko aikštelėse po žaidimų įrengimais patiesta guminė danga. Įsigyta virtuvės įranga: 

konvekcinė krosnis, nauji stalai su plautuvėmis, daržovių smulkintuvas. Koridoriuje patiesta nauja 

PVC grindų danga. 

 

 

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. Virtualios 

aplinkos 

pritaikymas 

ugdymo 

kokybės 

gerinimui. 

Įsigyti 2 

interaktyvias 

lentas, 20 

planšetinių 

kompiuterių. 

Organizuoti 

pedagogams 2 

IKT mokymus. 

Pedagogai naudoja 

interaktyvias 

lentas, įvairias IKT 

programas 

ugdomajame 

procese. 

Vyko 3 mokymai pedagogams 

“SMART lentų panaudojimo 

galimybės“. 90 proc. pedagogų išmoko 

naudotis išmaniosiomis lentomis, jas 

taiko įvairiems ugdymo tikslams. 

Pedagogai sukūrė 8 žaidybines-  

mokomąsias programėles. Panaudojant 

SMART lentą vyko 6 video 

konferencijos su tarptautiniais projekto 

partneriais. Priešmokyklinės grupės 

ugdytiniai naudojasi  planšetiniais 

kompiuteriais, praktikuoja įvairius 

ugdomuosius žaidimus, užduotėles. 

1. 2. 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 metų veiklos plane numatyti 

tikslai ir rezultatai  sutampa su  visų 

ketvirčių (I-IV) faktinėmis  

reikšmėmis STRAPYJE.  

STRAPIO planines ir faktines 
reikšmes: 

1. „Lankytų dienų dalis darželio 

grupėse“ 

Planinė reikšmė - 80%, faktinė -76%. 

Šis rodiklis nežymiai sumažėjo dėl 

pasikeitusios nelankytų dienų 

pateisinimo tvarkos. 

2. „Vienam pedagogui tenkantis vaikų 

skaičius“ 

Planinė reikšmė -15, faktinė -15. 

Nepakito. 
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3. „Vaikų skaičiaus vidurkis darželio 

grupėse“. 

Planinė reikšmė - 22, faktinė - 22. 

Nepakito. 

4. Įgyvendinami vaikų fizinės ir 

emocinės sveikatos stiprinimo 

projektai (I ketv. - 1, II ketv. - 2, III 

ketv. - 1, IV ketv. - 2). Nepakito. 

5. Parengtos kvalifikacinės programos 

(I ketv. - 1). Nepakito. 

6. Atnaujintos vaikų relaksacinės 

erdvės (I ketv. - 1, II ketv. - 1, III ketv. 

- 1). Nepakito. 

Reikšmės viršytos: 

Vykdomos prevencinės programos (2 

programos). Padidėjo, buvo planuota 

vykdyti 1 programą „Zipio draugai“ 

priešmokyklinio amžiaus vaikams, bet 

atsiradus galimybėms IV ketv. į 

programą „Kimochis“ įtraukėme visus 

3-5 m. amžiaus vaikus. 

1.3. Efektyvus 

veiklos 

planavimas ir 

valdymas. 

Užtikrinti 

įstaigos 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. 

Vidaus kontrolės 

ataskaitoje įstaigos 

veikla vertinama 

gerai. 

Parengtas 2019 m. įstaigos veiklos 

planas, patvirtintas direktoriaus 2019-

02-01 d. įsak. Nr. V-11. Metiniai 

tikslai, uždaviniai bei visos 

įgyvendintos priemonės orientuotos į 

vaikų fizinės ir emocinės sveikatos 

stiprinimo, pažintinių- kūrybinių 

gebėjimų bei kitų pasiekimų gerinimą. 

Aukšti vaikų ugdymo(si) rezultatai 

rodo gerą planavimo kokybę. 2019 

metais pagerėjo vaikų lankomumo 

vidurkis (74% nuo bendro vaikų 

skaičiaus). Pagal tyrimo „Vaikų 

emocinės ir fizinės sveikatos lygio 

nustatymas“ rezultatus: 86,7 proc. 

vaikų įstaigoje jaučiasi saugūs, 

vertinami, pasitiki savimi.  

Pagerėjo įtraukiojo ugdymo kokybė, 

suburta efektyvi specialistų komanda, 

SUP vaikų poreikiams pritaikytas 

žaidimų kambarys, teikiamos  kitos 

paslaugos (palydėjimas pas gydytojus, 

specialistus už įstaigos ribų). Atliktas 

klientų pasitenkinimo paslaugomis 

tyrimas atskleidė, kad 80 proc. klientų  

paslaugas vertina labai gerai ir 20 proc. 

gerai.  

Koreguotas ir patvirtintas direktoriaus 

2019-01-14 d. įsak. Nr. V-6 „Vaikų 

pasiekimų ir pažangos sistemos 

aprašas“. 
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2019-02-28 d. metodiniame KPKC 

renginyje “Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų vertinimo patirtis” du 

įstaigos pedagogai skaitė pranešimus 

šia tema. 

Finansų kontrolės ataskaita įvertinta 

gerai. Gautos lėšos panaudojamos 

efektyviai ir racionaliai. Bendruomenei 

pateiktos finansinės ataskaitos pagal 

numatytą atsiskaitymo ir visuomenės 

informavimo tvarką. Asignavimai 

neviršyti ir naudoti pagal paskirtį. 

Sutaupytos DU lėšos ir darbuotojams 

išmokėtos ne mažesnės nei 20 % 

premijos. 

1.4. 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. 

Kartu su keturiomis respublikos  

ikimokyklinėmis įstaigomis teikta 

paraiška ES projektui „Ikimokyklinio ir 

bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-K-

728) finansavimo negavo. IKT 

priemones: SMART lentą įsigijome 

savo lėšomis. Dalyvaujame 

respublikiniame projekte 

„Sveikatiada“ bei tarptautiniuose 

projektuose: eTwinning projekte 

„Netipinė aplinka ir vaikų 

kūrybiškumo plėtotė“ (šiame projekte, 

į kurį įsijungę 8 šalys ir kuris vyks 3 m. 

(iki 2021 m.), dalyvauja visi įstaigos 

pedagogai); tarptautiniame tolerancijos 

projekte „Pasakyk pasauliui labas“ 

(dalyvauja priešmokyklinės grupės 

vaikai).  Dalyvaujame Europos 

Sąjungos mokykloms skirtoje 

programose „Pienas vaikams“, 

„Vaisiai Jums“. 

1.5.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, 

Įstaigos internetinė svetainė atitinka 

visus bendruosius reikalavimus, 

keliamus valstybės ir savivaldybės 

institucijų ir įstaigų interneto 

svetainėms, yra informatyvi, paklausi, 

veiksminga, joje pateikiama 

informacija aktuali, patikima, plačios 

paieškos galimybės. Paskirti atsakingi 

asmenys, kurie nuolat atnaujina 

informaciją (direktoriaus 2018-09-06 

d. įsak. Nr. V-57 „Dėl internetinės 

svetainės administravimo“). 

Įdiegti saugos ir vidinis informacijos 

apie pažeidimus teikimo kanalai. 

Padidinta  interneto sparta. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/yYzshwtXBe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/yYzshwtXBe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/yYzshwtXBe
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/yYzshwtXBe
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užtikrinant jų 

veiksmingumą 

pateikiamos 

informacijos 

aktualumą, 

paieškos galimybes 

ir reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą. 

 

 

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

 

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Pajungiant konvekcinę krosnelę ir naujas 

kriaukles, virtuvėje pakeisti vamzdynai. 

Pagerintos higieninės ir techninės 

maisto gamybos sąlygos. 

3.2. Atnaujintas gėlynas, įrengtas alpinariumas, 

rėmėjas UAB „Želdynėlis“ (dekoratyvinių augalų 

ūkis) aprūpino augalais, konsultavo įrengiant 

alpinariumą. 

Pagerėjo estetinis lauko aplinkos 

vaizdas. 

 

  

4. Pakoreguotų 2019 metų veiklos užduočių nebuvo 

 

 

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. Patobulinti mokyklos vadovo informacijos valdymo kompetenciją 

6.2. Patobulinti įtraukiojo ugdymo planavimo ir organizavimo kompetenciją 

 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  
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Mokyklos tarybos pirmininkas                              _                                        

(mokyklos tarybos įgaliotas asmuo)                 (parašas)                                      (vardas ir pavardė)            

(data) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja,  

atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas               __________            Ona Gucevičienė         __________ 

                                                                                                                                                                                 

(data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 


