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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

 

Siekiant užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų teikimą ir įgyvendinimą, lopšelyje-darželyje 

„Žilvitis“ iškelti strateginiai tikslai: 

1. Užtikrinti ugdymo(si) kokybę, orientuotą į šiuolaikinio ugdymo tikslus ir įstaigos viziją. 

2. Modernizuoti vidaus ir lauko erdves, pritaikant jas vaikų poreikiams. 

Mažeikių lopšelis-darželis „Žilvitis“ (toliau – darželis) nuosekliai ir kryptingai siekė 2020-tiems 

metams iškeltų veiklos tikslų:  

1. Kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas. 

2. Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas, skatinant bendruomenės atsakingą požiūrį į sveikatą, 

kuriant palankią aplinką ir užtikrinant sveikatos ugdymo kokybę. 

3. Bendruomeniškumo skatinimas, siekiant tikslingo bendradarbiavimo 

 

Įgyvendinant visus šiuos tikslus, atliktos veiklos ir priemonės, kurios įrodo lopšelio-darželio veiklos 

plano veiksmingumą.  

2020-ais metais inicijavau kai kurias pažintines, etnokultūrines, ekologines, menines veiklas, 

projektus, akcijas. Mokytojos su ugdytiniais organizavo jau tradicija tapusias, kalendorines bei temines 

šventes, rytmečius. Dalyvavome visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, Vasario 16-

ąją paminėjome piešinių paroda ir šventiniu rytmečiu, Kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės dieną 

vyko popietė „Mano Tėvynė“. Kasmet minime Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Rasos (Joninių) šventę. 

Įstaigos taryba inicijavo akciją „Laikau gerumą širdyje. 

Siekiant tenkinti vaikų kūrybinius poreikius 2020 m. įstaigoje buvo organizuoti įvairūs renginiai: 

„Užgavėnės – žiemos palydų šventė“, kūrybinė-meninė veikla lauke „Vasaros spalvos“, tarptautinė purvo 

diena, pažintinė-tiriamoji veikla „Pykšt pokšt eksperimentai“, rudens šventinis rytmetys „Aš namo 

negrįšiu dykas – man krepšely baravykas“, Šv. Mykolo šventė. Viso darželio vaikus kvietėme į moliūgų 

skaptavimo ir dekoravimo dirbtuves. Darželio teritorijoje lapkričio mėn. organizavome „Žibintų vakarą“, 

„Advento vakarojimus“.  

Tenkinant vaikų pažintinį poreikį, ugdant ekologinę kultūrą vykdome gamtosaugines veiklas. Tam 

puikiai pasitarnauja lopšelyje-darželyje ,,Žilvitis“ įrengtas edukacinis daržas ir šiltnamis. Už įgyvendintą 

gamtosauginių mokyklų programą (GMP) darželis 9-tą kartą apdovanotas Žaliąja vėliava ir 



 

 

Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. Organizavome respublikinį ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų gamtosauginį-kūrybinį projektą „Žaidžiame lauke“. 

Siekiant individualios ugdymo(si) sėkmės ugdytiniai su grupių mokytojomis dalyvavo 

respublikiniuose projektuose, konkursuose: „Meškiukas GEO“, „Mano darželio pasaka“, „Muzikinė 

mandala“, „Dainų dainelė 2020“, „Ką rudens gėrybės slepia?“, „Šaltuko išdaigos“, „Linksmasis 

atšvaitėlis“ ir kt. 

Regioniniame šaškių turnyre „Lietuva tai aš, Lietuva tai mes“ Skuode du priešmokyklinės grupės 

vaikai iškovojo 1 ir 4 vietas. 

Didelį dėmesį skyrėme vaikų emocinės ir psichinės sveikatos ugdymui. Vykdėme akciją „Be 

patyčių“, paminėjome tarptautinę tolerancijos dieną. Tarptautinę Draugo dieną lopšelių-darželių „Žilvitis“ 

ir „Eglutė“ priešmokyklinių grupių vaikai paminėjo bendraudami nuotoliniu būdu per Zoom platformą. 

Vykdėme veiklas, skirtas emocinės vaikų gerovės metams paminėti: grupėse įkūrėme ramybės kampelius, 

socialinė pedagogė ir psichologė ugdytinius moko atlikti nusiraminimo pratimus. Diegiamos „Zipio 

draugų“ įtraukiojo ugdymo metodika, socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“ 

Vaikams, kurie turi PPT rekomendacijas, parengtos individualios programos, organizuoti ugdytinių 

pasiekimų aptarimai, dalyvaujant tėvams ir pedagogams. Įsteigtos dvi mokytojų padėjėjų ugdymui 

pareigybės. 

Gerinant ugdymo kokybę, skatinome mokytojų kolegialųjį grįžtamąjį ryšį ir profesinį tobulėjimą. 

2020 m. vestos ir aptartos atviros veiklos, organizavome edukacinę veiklą mokytojoms „Rištinių lėlių 

dirbtuvės“. 

Pavasarį dėl paskelbto karantino vaikų ugdymas buvo vykdomas nuotoliniu būdu. Visi darželio 

pedagogai intensyviai mokėsi ir pagerino praktinius įgūdžius IT srityje, išbandydami naujas bendravimo 

platformas, virtualias mokymosi aplinkas, kurdami skaitmeninį ugdymo turinį bei priemones. Siekiant 

numatyto tikslo, karantino laikotarpiu mokytojai tikslingai dalyvavo nuotoliniuose mokymuose ir įgijo 

naujų teorinių ir praktinių žinių įtraukiojo ugdymo srityje. Siekiant vaikų ugdymosi pažangos, pritaikytos 

naujos IT galimybės: sukurtos skaitmeninio ugdymo užduotėlės, vaizdo ir garso įrašai, naudojant Padlet 

programėlę. Tiesioginio ryšio su šeima ir vaikais palaikymui išmokta naudotis Zoom, Facebook 

Messenger programomis. 

2020 m. ugdymo procesą maksimaliai organizuojant lauke, įkūrėme ar atnaujinome atskiras lauko 

edukacines erdves skirtingoms vaikų veikloms. Tai – šeimos žaidimų erdvė, mašinų miestelis, 

sveikatingumo takas, lauko daugiafunkcinė erdvė, skirta vaiko kūrybai, stalo žaidimams, individualiam 

darbui su vaiku. Tikslingai naudodami natūralias gamtines, antrines žaliavas, pedagogai sukūrė metodines 

priemones, skirtas pažinti ir suvokti skaitmens vaizdinį, skaičiuoti, modeliuoti, rūšiuoti.  

Skatinant sveikos ir saugios gyvensenos ugdymą, aktyvi sportinė veikla organizuojama gryname ore. 

Dalyvavome sveikatinimo renginiuose, akcijose: Lietuvos mažųjų žaidynės 2020, „Futboliuko fiesta“, 

„Mažoji mylia – 2020“, „Solidarumo bėgimas 2020“, „Sveikatiados“ iššūkiuose. Dalyvavome 

respublikinėje iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“. Minėjome pasaulinę ligonių dieną, gamindami 

įvairias dovanėles sergantiems vaikams. Pedagogai yra respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos 

„Sveikatos želmenėliai” nariai. Dalyvaujame Europos Sąjungos paramos programose „Pienas vaikams“ 

bei „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. 

Socialinių įgūdžių gebėjimams ir įpročiams ugdyti organizavome saugaus eismo rytmetį „Gatvėje 

būk atsargus“, dalyvavome akcijoje „Diena be automobilio“. 

Siekiame atkreipti didesnį tėvų ir vaikų dėmesį į regėjimui kenksmingus veiksnius ir prevencijos 

būtinybę. Organizavome užsiėmimus: „Kokias knygeles nori pamatyti mano akys?“, „Sveikos akys – 

langas į pasaulį“, „Kodėl akims reikia šviesos?“, „Dvi sesutės per kalnelį nesueina“. 

Siekėme įstaigos bendruomeniškumo, skatinome ir palaikėme pedagogų, tėvų ir kitų bendruomenės 

narių iniciatyvumą, glaudų tarpusavio bendradarbiavimą bei veiksmingą socialinę partnerystę. 

Priešmokyklinės grupės tėvai vykdė projektą „Mano mama ir tėtis gali geriau“, dalyvavo grupių 

ugdomosiose veiklose. Šiemet Velykas šventėme kitaip: ugdytiniai su tėveliais dalyvavo šventinėje 

akcijoje „Velykos mano namuose“, išmoningai ir kūrybiškai kūrė velykines kompozicijas.  

Socialiniai partneriai Mažeikių bėgikų klubo „Penki kalnai“ prezidentė, lopšelių-darželių „Eglutė“ ir 

„Buratinas“ ugdytiniai dalyvavo darželyje organizuotame renginyje „Sveikatos diena“. Svečiavosi 

amatininkė Rita Narkevičienė, kuri mokė pedagogus siūti lėles. Visai bendruomenei organizavome PPT 

psichologės D. Diržinskės seminarą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichoemocinė raida“.  



 

 

Edukacinė ir kita įstaigos aplinka turtinama naudojant mokinio krepšelio, savivaldybės biudžeto 

lėšas, GPM paramos lėšas. Lėšos naudojamos racionaliai: laiku išmokami atlyginimai, laiku apmokamos 

sąskaitos už komunalines paslaugas, organizuotas kokybiškas vaikų maitinimas. 

Užtikrintos geros, saugios darbo sąlygos, ugdomoji veikla vykdoma saugioje, higienos reikalavimus 

atitinkančioje įstaigos aplinkoje. 

 

 

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. Įstaigos 

pedagogų ir kitų 

specialistų bei 

ugdytinių tėvų 

bendradarbiavimo 

tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktyvinti ir skatinti 

ugdytinių tėvų 

dalyvavimą įstaigos 

ugdymo procese. 

Stiprinti šeimos ir 

darželio sąveiką 

dalijantis etninėmis 

tradicijomis, 

papročiais, 

vertybinėmis 

nuostatomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi pedagogai ir kiti 

specialistai praves atvirus 

užsiėmimus, pasidalins 

patirtimi.  

 

 

 

 

 

 

50 proc. tėvelių, senelių 

bus įtraukiami į ugdymo 

proceso įvairinimą. 

 

 

 

 

 

 

 

Iki karantino dėl COVID-19 

laikotarpio atviras veiklas 

pravedė tik 4 pedagogai. 

Karantino laikotarpiu ZOOM 

ir JOIN ME programų 

pagalba visi pedagogai ir 

specialistai rodė ugdytiniams 

ruošiamas veiklas ir dalijosi 

patirtimi, patarimais. 

 

Tėvai dalyvavo Užgavėnių 

šventėje, šaškių turnyre tarp 

priešmokyklinio ugdymo 

vaikų grupių, vaikų tėvų ir 

darbuotojų. 

60 proc. tėvelių, senelių 

karantino laikotarpiu 

bendravo su grupių 

pedagogais, atlikdami 

pasiūlytas užduotis, veiklas. 

Grupių FB dalinosi vaikų 

atliktų darbų  ir veiklų 

nuotraukomis, vaizdo įrašais, 

dalyvavo akcijose.  

Tėvai prisidėjo rinkdami 

gamtinę ir antrines medžiagas 

lauko erdvių kūrimui. 

 

1.2. Vidaus ir lauko 

edukacinių aplinkų 

atnaujinimas ir 

išplėtimas. 

Plečiamas vaikų 

akiratis, įgyjamos 

žinios apie supančią 

aplinką, sudarytos 

sąlygos kokybiškam 

ugdymo procesui 

lauke. Į ugdymo 

aplinkų kūrimą 

įsitrauks visi 

darželio 

bendruomenės 

2-ojo korpuso 

koridoriaus remontas 

(sienų, lubų remontas, 

apšvietimo atnaujinimas, 

durų keitimas).  

 

 

 

 

 

Po remonto – pakabinti 

Remontui naudotos gautos 

2019 m. ir 2020 m. GPM 

paramos lėšos: 

  pakeistos 9 durys ir įstatytos 

3 staktos, 

  įrengtos pakabinamos lubos 

su apšvietimu, 

  nupirkta gruntas, dažai ir 

kitos priemonės sienų 

remontui. 

Nupirkta ir pakabinta  3 



 

 

nariai, tai skatins 

bendruomenę telktis 

aktyviai, kūrybiškai 

bendradarbiauti. 

naujas edukacines 

sieneles. 

 

Dviejų lauko aikštelių 

pritaikymas lauko 

ugdomosioms veikloms. 

 

Sveikatingumo tako 

įrengimas. 

 

edukacinės sienelės. 

 

 

Keturios lauko aikštelės 

pritaikytos lauko 

ugdomosioms veikloms.  

 

Įrengtas sveikatingumo takas.  

 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Parengti įstaigos 2020–2024  metų 

strateginį planą. 

Dėl vadybinės patirties stokos ir dėl epidemiologinės 

situacijos Lietuvoje, darželio strateginis planas parengtas 

tik rudenį. Darbo grupėje nuspręsta koreguoti planą 

2021–2023 metų laikotarpiui ir teikti tvirtinti. 

 

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. Atnaujintos vidaus edukacinės erdvės: 2-ose 

grupėse išklijuotos žaidimų kambario sienos, 3-ose 

grupėse išklijuotos miegamojo kambario sienos, 2-

ose grupėse išdažytos grindys, 1-oje grupėje 

išdažytos lubos ir atnaujintas apšvietimas, 1-oje 

grupėje pakeisti klozetai ir atliktas smulkus 

remontas, 2-ose lopšelio grupėse atliktas smulkus 

remontas, įrengtos naujos pusvonės. 4-ose grupėse 

nupirkta dalis naujų baldų. Dviems grupėms 

nupirktos naujos lovos. 

Pagerėjo pedagogų darbo ir vaikų ugdymo(si) 

sąlygos. Sukurta saugi ir estetiškas aplinka. 

3.2. Nupirktas naujas virtuvės ventiliatorius. Virtuvėje pagerėjo garų ir kvapų trauka. 

Sumažėjo ventiliatoriaus keliamas triukšmas. 

3.3. Nupirkta konvekcinė krosnis. Sutrumpėjo maisto gaminimo laikas, pagamintas 

maistas tapo sveikesnis. Taupoma elektros 

energija. 

3.4. Epidemiologinės situacijos dėl COVID-19 

valdymas įstaigoje karantino metu, konsultuojantis 

su NVSC, Visuomenės sveikatos biuru. 

 

Operatyviai ir laiku taikytos COVID-19 

infekcijos suvaldymo priemonės, suvaldytas 

personalo trūkumas, organizuotas nuotolinis 

ugdymas. Infekcijos židiniai neišplito į kitas 

grupes. Infekcijų plitimą ribojantis režimas buvo 

taikomas tik vienoje grupėje. 

3.5. Nuotolinio darbo ir ugdymo organizavimas. Karantino metu sukurta virtualios pedagogų ir 

nepedagoginių darbuotojų bendravimo grupės. 

Parengti nuotolinio darbo bei nuotolinio ugdymo 

tvarkos aprašai. Organizuotas nuotolinis 

ugdymas. Teikiama nuotolinė švietimo 

specialistų pagalba. 

 

 

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.    _----- ------ ------ ------ 



 

 

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. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo  

7.2. komandų formavimo ir valdymo 
 

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. Atnaujinti ir modernizuoti 

edukacines vidaus ir lauko 

erdves.  

8.1.1. Atnaujinti 1 

korpuso koridorių. 

8.1.2. Atnaujinti dviejų 

grupių miegamąsias 

patalpas. 

 

8.1.3. Inovatyviomis 

ugdymo priemonėmis 

papildyti įstaigos vidaus 

bendro naudojimo 

edukacines erdves. 

8.1.4. Įrengti naujas 

lauko edukacines erdves. 

8.1.1.1. Suremontuoti 1 korpuso 

koridorių. 

8.1.2.1. Ištapetuoti dviejų grupių 

miegamųjų patalpų sienas. 

8.1.2.2. Dviem grupėm nupirti naujas 

lovas. 

8.1.3.1. Įsigyti vidaus bendro 

naudojimo edukacinėms erdvėms 

ugdomųjų priemonių. 

 

 

8.1.4.1. Įrengti „vabzdžių viešbutį“. 

8.1.4.2. Įrengti „purvo kampelį“. 

8.1.4.3. Įrengti mini laboratoriją 



 

 

eksperimentams, bandymams, 

tyrinėjimams atlikti. 

8.1.4.4. Meninės raiškos erdvę 

papildyti naujomis priemonėmis. 

8.2. Tobulinti ugdymosi 

pasiekimų vertinimo, pažangos 

fiksavimo ir tėvų informavimo 

sistemą. 

8.2.1. Ugdymosi 

pasiekimų ir pažangos 

rodikliai naudojami 

individualiems ugdymosi 

planams ir turiniui kurti. 

Ugdymosi metodai ir 

formos atliepia asmeninę 

ugdymosi pažangą. 

8.2.2. Pedagogai 

informuoja vaiko 

atstovus apie ugdymosi 

sunkumus ar elgesio 

problemas. Kartu 

suderina individualios 

pagalbos planą. Laiku 

suteikia pagalbą. 

 

8.2.1.1.Nuoseklus ugdytinių 

pasiekimų vertinimas 2 kartus 

metuose, pusmečio ataskaitos. 

8.2.1.2. Ugdytinių pasiekimų ir 

pažangos rezultatų lyginamoji analizė. 

 

 

 

8.2.2.1. Iki 2021 m. rugsėjo 10 d. 

individualių pagalbos planų vaikui ir 

šeimai kokybinė analizė, numatytų 

priemonių veiksmingumo ir 

efektyvumo vertinimas. 

8.2.2.3. Iki 2021 m. rugsėjo 4 d. 

organizuoti tėvų apklausą apie vaikų 

ugdymosi dėsningumų ir tėvų lūkesčių 

išsiaiškinimą. 

8.2.2.4. Iki 2021 m. spalio 30 d. 

pedagogai, specialistai išsiaiškins, kiek 

ir kokių konsultacijų reikėtų šeimoms, 

susidūrusioms su ugdymo ir elgesio 

problemomis. Iki 2021-12-30 įvyks 

bent 5 konsultacijos. 

8.3. Plėtoti pedagogų 

bendradarbiavimą ir dalijimąsi 

gerąja patirtimi su kolegomis. 

8.3.1. Tobulina savo 

kompetencijas 

dalindamiesi gerąja darbo 

patirtimi. 

8.3.1.1. 2021 m. sausio – gegužės 

mėnesiais vykdyta ilgalaikė 

kvalifikacijos tobulinimo programa 

„Kūrybiškumo ugdymo galimybės 

šiuolaikinėje ikimokyklinėje ugdymo 

įstaigoje“ 

8.3.1.2. Organizuoti atvirų durų 

savaitę ugdytinių tėvams. 

8.3.1.3. Ne mažiau 90% pedagogų 

tobulins profesines kompetencijas. 

8.3.1.4. Ne mažiau 30% 

nepedagoginių darbuotojų atnaujins 

žinias, sieks asmeninio tobulėjimo, 

tobulins profesines kompetencijas. 

8.3.1.5. Iki 2021 m. gegužės 29 d. 

įstaigos darbuotojams bus 

suorganizuotas seminaras emociniams 

santykiams gerinti. 

 

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. 

 

 


