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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Linelis“ (toliau – Įstaiga) 2016-2018 metų strateginio ir 2018 metų 

veiklos planuose nustatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į ugdymo paslaugų kokybės didinimą 

ir Įstaigos materialinės bazės gerinimą. 2018 metų veiklos prioritetinės kryptys – efektyvinti 

individualią kiekvieno vaiko pažangos stebėseną; telkti bendruomenę komandiniam darbui, siekiant 

kokybiško ugdymo. Metinės veiklos tikslas – įstaigos bendruomenės motyvuoto bendradarbiavimo 

stiprinimas įgyvendinant ugdymo programas ir vadybinės veiklos pokyčius. Tikslui pasiekti buvo 

numatyti ir įgyvendinti 5 uždaviniai: ugdymo paslaugų kokybės gerinimas partnerystėje su šeima, 

tęsiant projektinę veiklą, prevencinį darbą ir sveikos gyvensenos idėjas; vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimo individualizavimas; skirtingų kultūrų bendruomenės narių  telkimas efektyviam 

komandiniam darbui; bendruomenės narių motyvacijos stiprinimas suteikiant galimybę nuolat 

tobulinti kvalifikaciją; Įstaigos materialinės bazės gerinimas, kuriant saugią, sveiką aplinką, 

modernizuojant edukacines erdves. 

Vadybinės veiklos pokyčiai 2018 metais buvo orientuoti į Įstaigos veiklos reglamentavimo atitiktį 

įgyvendinant valstybinių teisės aktų nuostatas,  ugdymo kokybės didinimą diegiant inovacijas bei 

tobulinant vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimą, bendruomenės narių motyvuoto 

bendradarbiavimo stiprinimą.  

2018 metais pasiekti ugdymo paslaugų kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai. 2018-09-01 duomenimis 

ugdyti 194 ugdytiniai (2017 m. – 200), suformuota  11 grupių, iš jų - 2 priešmokyklinės (38 vaikai), 

6 darželio (114 vaikų), 3  lopšelio grupės (42 vaikai). Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir 

neformaliojo ugdymo programas įgyvendino 24 pedagoginiai darbuotojai (23,60 etato), aplinkos 

funkcionavimą užtikrino 23 aptarnaujančio personalo darbuotojas (23,93 etato). Ikimokyklinis ir 

priešmokyklinis ugdymas vykdytas dviem kalbomis, iš jų 6 grupėse – lietuvių k., 5 grupėse – rusų k. 

Į ikimokyklinio ugdymo programą ir priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo integruotos 

3 neformaliojo vaikų švietimo programos: dailės ugdymo programa „Mažasis kūrėjas“, fizinio 

aktyvumo optimizavimo programa „Judėkime drauge“, sveikos gyvensenos ugdymo programa 

„Augu sveikas ir laimingas“, priešmokyklinėse grupėse įgyvendinta socialinių ir emocinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“ (nuo 2007 m.). Plėtotas tautinis, pilietinis, etnokultūrinis, 

ekologinis pažinimas, vykdyta žalingų įpročių prevencija ir kt. Siekiant pateisinti prioritetinę 

įstaigos sveikos gyvensenos kryptį organizuota ir vykdyta įvairiapusiška veikla Įstaigoje, mieste ir 

šalyje. Per metus pravesta 30 sveikatingumo renginių (2018 m. –  14), dalyvauta akcijose  „Europos 

judumo savaitė“, „Apibėk mokyklą“, „Gelbėkit vaikus. 5-asis solidarumo bėgimas“. Ilgalaikiame 

įstaigos projekte „Sveikam būti – šaunu!” 11 grupių įgyvendinti teminiai projektai (tęstinis nuo 

2016 m.). Grupėse vestos veiklos sveikos gyvensenos ir sveikatos stiprinimo temomis, vykdytos 

integruotos, prevencinės veiklos, ieškota naujų galimybių ir bendradarbiavimo formų. 

Bendruomenės nariai aktyviai įsitraukė į šalies ilgalaikius projektus „Sveikatiada“, „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“ (I vieta) ir kt.  

Užtikrintas darnus vaikų perėjimas iš darželio į mokyklą – priešmokyklinio ugdymo programą baigė  

40 ugdytinių, parengtos Įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogų ir specialistų rekomendacijos 

pradinių klasių mokytojams. Metodinėje ir mokytojų tarybose susitarta dėl individualaus kiekvieno 

vaiko pažangos pokyčio stebėjimo, vieningų vertinimo formų ir informacijos pateikimo tėvams.  

Per metus buvo vykdyta 14 projektų, iš jų – 5 įstaigos, 4 miesto,  šalies, 1 tarptautinis, organizuotos 

34 edukacinės išvykos (2017 m. – 28), 94 tradiciniai ir netradiciniai renginiai: 48 švenčių, rytmečių 



ir pramogų, 8 prevencinės veiklos, 15 renginių su tėvais. Dalyvauta 28 parodose, akcijose, 

konkursuose, iš jų – 12 miesto, 16 šalies. Ugdytiniai savo gebėjimus pristatė miesto renginiuose, už 

aktyvų dalyvavimą ir pasiekimus buvo skatinti padėkos raštais, apdovanojimais.  

Logopedo pagalba (1 etatas) teikta 30 ugdytinių (2018 m. – 29). Šalinti vaikų kalbos ir 

komunikacijos sutrikimai pagal individualias ir grupines logopedo sudarytas programas. Teiktos 

pedagoginės, psichologinės konsultacijos, vykdyti pokalbiai su mokytojais, administracijos 

darbuotojais, vaikų tėveliais. Inicijuota psichologo paskaita tėvams „Vaikas darželyje: asmenybės 

vertybių formavimas“. 2018 metais kvalifikaciją tobulino kiekvienas pedagogas vidutiniškai 5 

dienas (2018 m. – 9). 1 pedagogas atestuotas mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai. 

Visiems pedagogams organizuoti seminarai „Elektroninis dienynas – pagalba pedagogui rengiant 

ugdymo planus bei dokumentuojant ugdymo rezultatus“, „Elektroninio dienyno diegimas įstaigoje“. 

Visiems auklėtojo padėjėjams inicijuotas seminaras „Mokytojo (auklėtojo) padėjėjo vaidmuo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje: pagalba vaikui ar mokytojui?“. Per metus 1 pedagogas parengė ir 

įgyvendino 3 miesto lygmens kvalifikacijos tobulinimo programas, 2 pedagogai skaitė 1 pranešimą 

mieste. Įstaigoje aktyviai vykdyta metodinė veikla: parengtas renginių organizavimo aprašas, 

aprobuoti 6 vnt. metodinių priemonių (2017 m. – 15), organizuoti metodiniai renginiai, pristatyti 6 

stendiniai pranešimai, 14 lankstinukų, 5 kūrybinių darbų parodos, pravesta 1 atvira veikla. Praktiką 

atliko 1 studentas. Bendruomeniškumo jausmui sustiprinti 1 pedagogas organizavo šventinį 

užsiėmimą visiems bendruomenės nariams „Veiklų terapija – šventinio  muilo gaminimas“.  

2018 metais įsivertinta Įstaigos veiklos kokybė. Audito ataskaita pristatyta Mokytojų tarybos 

posėdyje. Geriausiai (4 lygis) įvertinti veiklos rodikliai: „Ugdymo turinio ir kasdieninės veiklos 

planavimas“, „Ugdymo organizavimo kokybė“, „Ugdomosios veiklos tikslingumas, 

veiksmingumas, kūrybiškumas, sistemingumas“,  „Vadovo profesinės kompetencijos“, „Metodinė 

pagalba planavimui“. Pasirinkta tobulinti sritis „Pagalba specialiųjų poreikių vaikams“.  

2018 metais Įstaigos išlaikymui skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų 

panaudojimo derinti su Įstaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. Per metus savivaldybės 

biudžeto lėšomis buvo atliktas kapitalinis 4 sanitarinių patalpų remontas, atlikti kiemo asfaltavimo ir 

pasivaikščiojimo takų trinkelių klojimo darbai. Pakeista 1 korpuso stogo danga už 11500 eurų. 

Atliktas 1 korpuso laiptinės, koridorių remontas už 2600 eurų, elektros instaliacijos remonto darbai 

už 400 eurų. Įrengta virėjų persirengimo patalpa, dušo patalpa už 600 eurų. Iš paramos lėšų atliktas 

kapitalinis dviejų grupių miegamųjų remontas (perdažytos sienos, lubos, pakeistos grindys) už 1393 

eurų, atnaujinti Dailės ir Priemonių kabinetai už 400 eurų. Iš viso savivaldybės ir paramos lėšomis 

suremontuota 440 kv.m patalpų. Pakeista 130 kv.m susidėvėjusios grindų dangos. Už 9017 eurų iš 

spec. lėšų įsigyta ilgalaikio turto – konvekcinė krosnis, virimo katilas, interaktyvus ekranas. 

Pasiruošiant naujiems mokslo metams atnaujinta 200 vnt. lovyčių už 8000 eurų, 23 vnt. baldų  

grupėse už 1516 eurų. Mokinio krepšelio lėšomis įsigyta 162 vnt. ugdymo priemonių – žaislų, 

sportinio inventoriaus ir kitų priemonių už 1969 eurų. Diegiant IKT Įstaigoje nupirkta 6 vnt. 

nešiojamų kompiuterių, 1 vnt. stacionarus kompiuteris, 1 vnt. projektorius, 1 vnt. ekranas, 1 vnt. 

muzikinis centras, 1 multifunkcinis spausdintuvas ir kitų priemonių už 4146 eurų. Taip pat gerintas 

interneto ryšys, tvarkyti lietaus nuotekų vamzdynai, laiptų pakopos ir atlikti kiti darbai. 

Liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: mažėjantis vaikų skaičius; 

pakankamai didelis vaikų sergamumas; didėjantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius, 

mokytojų trūkumas. Reikalinga pastato renovacija, dėl neapšiltinto pastato ir susidėvėjusios šildymo 

sistemos neužtikrinamas tolygus energijos paskirstymas vidaus patalpose šaltuoju metų laikotarpiu, 

susidėvėję vamzdynai, vandentiekio ir kanalizacijos sistema, elektros instaliacijos sistema ir dalis 

pastato stogo dangos. Prie esamų lauko žaidimų įrengimų reikalinga įrengti žaidimų aikštelėms 

reikalingą, smūgį silpninančią dangą. Būtinas virtuvės patalpų remontas, ventiliacijos sistemos 

įrengimas, būtina suremontuoti Įstaigos evakuacinius išėjimus. 

Planuodama artimiausių metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų – didinti  

ugdymo paslaugų teikimo kokybę ir bendruomenės narių lyderystės gebėjimus. 
 

 



II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai 2018 metų veiklos rezultatai 

2018 užduotys 

(toliau – 

užduotys) 

Siektini 

rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo 

rodikliai (kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Įdiegti 

elektroninį 

dienyną 

Įstaigoje  

Įdiegus 

elektroninį 

dienyną 

Įstaigoje bus 

sudarytos 

galimybės 

vadovams ir 

pedagogams 

efektyviau 

vykdyti 

ugdymo 

apskaitą, 

rengti ir 

vertinti 

ugdymo 

rezultatus   

1. Parengtas ir 

patvirtintas 

elektroninio 

dienyno tvarkymo 

ir naudojimosi 

įstaigoje tvarkos 

aprašas. 

2. Įdiegtos IKT 

Įstaigoje: 

pagerintas 

internetinis ryšys,  

kompiuterizuota 

15 darbo vietų 

pedagoginiams 

darbuotojams. 

3. Suorganizuoti 

mokymai 

pedagogams dėl 

elektroninio 

dienyno 

naudojimo. 

4. Visi 

pedagoginiai 

darbuotojai 

naudoja 

elektroninį 

dienyną 

1. Parengtas elektroninio dienyno diegimo 

Įstaigoje strategija  ir darbo grupė, 

patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2018-10-

02 įsakymu Nr. V-91. Elektroninio 

dienyno diegimo etapai pristatyti Mokytojų 

tarybos posėdyje (2018-09-17 protokolas 

Nr.V8-2).  

2. Parengtas ir Įstaigos direktoriaus 2018-

12-17 įsakymu  Nr. V-123 patvirtintas 

elektroninio dienyno tvarkymo ir 

naudojimosi įstaigoje tvarkos aprašas. Visi 

darbuotojai, turintys prieigą prie 

elektroninio dienyno, pasirašytinai 

supažindinti su aprašu.  

3. Įdiegtos IKT: įrengta 1 papildoma 

internetinio ryšio stotelė, 2 kompiuteriai 

prijungti laidiniu interneto ryšiu, visos 22 

mokytojų darbo vietos kompiuterizuotos,  

turi prieigą prie interneto. 

4. Suorganizuoti mokymai 2018-11-15, 

2018-12-04 dėl elektroninio dienyno 

naudojimo Įstaigos pedagoginiams 

darbuotojams (12 akad. val.)  

5. Visi Įstaigos pedagoginiai darbuotojai 

nuo 2019-01-01 naudoja elektroninį 

dienyną  

1.2. Sukurti 

naują edukacinę 

erdvę lauke 

Sukurta lauke 

moderni 

edukacinė 

erdvė, 

užtikrinantį 

saugų, 

motyvuojantį, 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą   

1. Sudaryta 

iniciatyvinė grupė 

funkcionalios 

edukacinės erdvės 

idėjai išgryninti.  

2. Įrengta lauko 

edukacinė erdvė 

ugdomųjų veiklų 

užsiėmimams. 

3. Žaidimų 

aikštele naudojasi 

11 grupių 

ugdytiniai ne 

1. Edukacinės erdvės idėja pristatyta 

Mokyklos tarybos posėdyje (2018-05-04 

posėdžio protokolas Nr. V10-3), pritarta 

dėl ugdymo priemonių įsigijimo, 

edukacinių aplinkų atnaujinimo.  

2. 2018 m. lapkričio mėnesį įrengta 

ugdymui skirta erdvė Įstaigos lauke –  

„Šaškių-šachmatų lenta“, išgrįsta dviejų 

spalvų  trinkelėmis. Įsigytas 1 komplektas 

(32 vnt.) ugdymui skirtų, iš sertifikuotos 

plastmasės  pagamintų, didelių lauko 

šaškių-šachmatų figūrų.  

3. Sudarant neformaliojo ugdymo (kūno 



mažiau kaip kartą 

per savaitę pagal 

patvirtintą 

tvarkaraštį 

kultūros) tvarkaraštį Įstaigoje numatytas 

papildomas netradicinis vaikų ugdymas 

penktadieniais. Visų grupių ugdytiniams 

sudaryta galimybė naudotis Įstaigos 

žaidimų aikštele. 2019 metais numatyta 

organizuoti Įstaigos kieme veiklas, šaškių-

šachmatų turnyrus su vaikais ir jų tėveliais 

1.3. Inicijuoti 

tarptautinio 

projekto  

vykdymą 

Įstaigoje 

inicijuotas 

tarptautinis 

projektas 

sudarys 

galimybę 

aktyvaus ir 

atviro 

ugdymo(si) 

metodų 

taikymui 

1. Paskirti 

atsakingi asmenys 

tarptautinio 

projekto 

vykdymui. 

2. Projekte 

dalyvavo 

ugdytiniai, kiti 

bendruomenės 

nariai, socialiniai 

partneriai. 

3. Aktyvius 

ugdymo metodus 

taiko daugiau kaip 

60 proc. pedagogų 

4. Projekto 

rezultatai 

viešinami. 

Suorganizuotas 1 

gerosios patirties 

sklaidos 

seminaras 

Pedagogų ir 

švietimo kultūros 

centre  

1. Inicijuotas Įstaigos sveikos gyvensenos 

projektas „Sveikam būti-šaunu!“ 

integruotas į eTwinning projektą, 

užregistruotas eTwinning platformoje. 

Konkrečios projekto veiklos (kiekvienos 

grupės projekto temos) aptartos Mokytojų 

tarybos posėdyje (2018-10-02 protokolas 

Nr. V8-3), projekto aprašas patvirtintas 

Įstaigos direktoriaus 2018-10-02 įsakymu 

Nr.V-90). Už projekto veiklų vykdymą 

atsakinga Įstaigos vaikų sveikatos ugdymo 

kūrybinė grupė. 

2. Projekte dalyvauja Įstaigos 11 grupių 

ugdytiniai, pedagogai ir tėveliai, socialiniai 

partneriai. Aktyvaus ugdymo(si) metodus 

taiko daugiau kaip 60 proc. pedagogų.    

3. Projektas tęstinis, vykdoma sklaida. 

Suorganizuoti 3 gerosios patirties sklaidos 

seminarai Klaipėdos, Telšių bei Šilutės 

rajonų ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogams. Parengtos  Klaipėdos 

universiteto Tęstinių studijų instituto 

kvalifikacijos tobulinimo programos: 

„Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas“,  

„Kūrybiškas IKT panaudojimas vaikų 

darželiuose“, „Skaitmeninių kompetencijų 

tobulinimas dalyvaujant eTwinning 

projektuose“ (2018-12-10 pažyma Nr.47 

T-23 Apie seminarų vedimą) 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.    – – 
 

3. Užduotys ar 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. Galiojančių valstybės teisės aktų 

įgyvendinimas Įstaigoje 

 

  

Įgyvendintos valstybės teisės aktų nuostatos, peržiūrint, 

koreguojant, kuriant lokalius dokumentus: 

1. Patvirtinti pedagoginių darbuotojų pareigybių 

pavadinimai ir pakeisti darbo sutarčių punktai (Įstaigos 

direktoriaus 2018-09-03 įsakymas Nr.P5-130). 

2. Parengti ir su Darbo taryba suderinti pedagoginių 

darbuotojų pareigybių aprašymai, patvirtinti 2018-12-20 

Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-125.  



3. Patvirtintas ir su Mokytojų ir Darbo taryba suderintas 

susitarimas dėl nekontaktinių valandų panaudojimo 

(2018-11-13 Įstaigos direktoriaus įsakymas Nr. V-106). 

3.2. Darbuotojų ir ugdytinių saugumo 

užtikrinimas Įstaigoje Civilinės saugos 

priemonėmis pagal galiojančius  teisės  

aktus 

 

Vykdytos organizacinės, techninės, medicininės, 

evakuacinės ir kitos priemonės, siekiant apsaugoti 

Įstaigos bendruomenę nuo ekstremalių situacijų 

padarinių: 

1. 2018 m. gruodžio mėn. parengti teisės aktų nustatyta 

tvarka evakuaciniai planai ir patvirtinti Įstaigos 

direktoriaus. Įsigyta naujų 69 vnt. evakuacinių saugos 

ženklų, 19 vnt. gesintuvų. 

2. Parengtas Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas ir 

patvirtintas 2018-11-05 Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 

V-100. 

3. Parengtas Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos 

aprašas ir patvirtintas 2018-03-06 Įstaigos direktoriaus 

įsakymu Nr. V-36. 

4. Organizuoti privalomi civilinės saugos mokymai 

Įstaigos darbuotojams: dalyvavo direktorius, 8 akad.val. 

(2018-09-06 pažymėjimas Nr.847). Visiems Įstaigos 

darbuotojams civilinės saugos mokymai (2 akad.val. 

teorija ir praktika) vyks 2019-02-01 

3.3. Ugdymo(si) aplinkų gerinimas 

Įstaigoje 

 

Inicijuotas 2 patalpų –  Dailės ir Priemonių kabinetų 

kapitalinis remontas lankstesniam ir efektyvesniam darbui 

užtikrinti: 

1. Atnaujintos sienos, pakeistos vandeniui atsparios 

grindys (30,86 m2). 

2. Sumontuotos 2 kriauklės. 

3. Įsigyti funkcionalūs baldai. 

4. Įrengtas naujas 1 vnt. daugialypės terpės projektorius 

su ekranu, kabinetas aprūpintas šiuolaikiškomis ugdymo 

priemonėmis 

 

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 

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 X 

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. Komunikacinės psichologijos išmanymas.  

6.2. Inovacijų vaikų darželiuose kūrimas, išbandant LEAN ir kitus metodus 
 

 

 Direktorė                __________                 Vaida Kaikarienė                     2018-01-21 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

Įstaigos tarybos pirmininkė                    Irina Žukovskaja         2019-01- 

____________________                        __________               _________________     __________ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                            (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

įgalioto asmens pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


