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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Atsižvelgiant į įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio plano įgyvendinimo kryptis, 

išskiriami šie svarbiausi rodikliai: 
 Ugdymo turinio kokybės užtikrinimas/gerinimas. 
Daug dėmesio skyrėme inovatyviam ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turiniui,  

patirtinio ugdymo metodo diegimui per inovatyvią rekreacinę prizmę. 
 Pedagogai įvardino aiškų poreikį žinių, darbui su specialiųjų poreikių vaikais, įgijimui, 

todėl keletas pedagogų daug laiko skyrė būtent tokių žinių stiprinimui.  
Siekiant išsikeltų tikslų įgyvendinimo, kūrėme edukacines erdves lauke, todėl lauko 

aplinka tapo neatsiejama ugdymo programos dalimi, kur vaikai gali aktyviai tyrinėti, 
savarankiškai veikti. 

Paskelbus karantiną dėl Covid 19 pandemijos, pedagogai susibūrė į vieningą komandą ir 
ugdymą vykdė nuotoliniu būdu. Spartus internetas ir informacinės technologijos įgalino 
pedagogus modernizuoti ir sukurti dar patrauklesnį ugdymo procesą. 

Bendruomenės sutelkimas sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklai. 
Tai padėjo dalintis gerąja darbo patirtimi su kitų įstaigų pedagogais ir lauko darželio 

įkūrėjais. Praturtinome grupes metodine literatūra, organizavome seminarą „Motyvuotas 
ugdytojas-aktyvus ugdytinis“, vykdėme tęstinį sveikatingumo projektą „Augu sveikas, saugus ir 
stiprus“, aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos projektą „Gamta- mūsų namai“. Iš 
programų lėšų įsigijome priemonių, metodinės literatūros. Dalyvavome Lietuvos masinio futbolo 
asociacijos projekte „Futboliukas“. 

Nors ir buvo sudėtinga situacija dėl karantino, bet galėjome sudalyvauti akcijoje „Švara 
mano miestui“, savivaldybės konkursuose: gražiausios aplinkos-„Žydinti Marijampolė“, 
gražiausių šventinių papuošimų-„ Kalėdinis virusas Marijampolėje“; saugaus eismo rytmetyje su 
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato bendruomenės pareigūnais, 
„Solidarumo bėgime 2020“, susitikome su futbolo klubo akademijos treneriais, kurie padovanojo 
aikštelės dangą, šventėme etnokultūrines šventes-„Jonines“, „Žolines“. Visa bendruomenė kūrė 
Žibintų alėją, Advento vainikus. Įmonė MB „Arbora LT“ dovanojo įstaigai vaismedžių sodą, o 
UAB „Dovista“-lėšas lauko sporto aikštelei įrengti. 

Visus metus vykę renginiai, akcijos, projektai, iniciatyvos, talkos, subūrė visus 
bendruomenės narius bendram tikslui-kurti aplink save grožį ir skleisti gėrį, džiaugtis ir džiuginti. 

 
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, 

Pasiekti rezultatai ir 
jų rodikliai 



ar nustatytos užduotys 
įvykdytos) 

1.1. Atlikti 
mokyklos veiklos 
įsivertinimą. 

Įsivertinti vaiko 
ugdymo (-si) 
pasiekimų sritį ir 
sukurti vaiko 
pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
sistemą. 

 Po įsivertinimo atlikta 
rezultatų analizė. Sukurta 
vaiko pažangos ir 
pasiekimų vertinimo 
sistema. 

Atliktas vaiko 
ugdymo (-si) 
pasiekimų srities 
vertinimas ir sukurta 
vaiko pažangos ir 
vertinimo sistema. 
Įvykdyta 100 % 
 

 
1.2. Įstaigoje įdiegti 
elektroninį dienyną 
„Mūsų darželis“. 

Elektroninis 
dienynas „Mūsų 
darželis“ pagerins 
pedagogų ir 
ugdytinių tėvų 
bendravimą ir 
bendradarbiavimą, 
siekiant ugdymo 
kokybės. 

Nuo 2020 m. vasario 06 
d. elektroniniu dienynu 
naudojasi pedagogai ir 
administracija. O nuo 
2020 m. gruodžio 01 d. 
pradeda   naudoti visa 
bendruomenė.  

Įstaigoje įdiegtas 
elektroninis dienynas 
„Mūsų darželis“. 
Įvykdyta 100%. 

1.3. Tęsti 
dalyvavimą ES 
projekte Nr. 09.2.1-
ESFA-K-728-02-
0029 Patyriminio 
ugdymo turinio 
diegimas 
Marijampolės 
regiono 
ikimokyklinėse ir 
priešmokyklinėse 
ugdymo įstaigose, 
finansuojamame iš 
Europos socialinio 
fondo.  

Naujai įrengti ir 
pildyti priemonėmis 
edukacinę erdvę 
„Lauko laboratorija“, 
kuri padės įdiegti 
naują ikimokyklinio 
ir priešmokyklinio 
patyriminio ugdymo 
metodą. 

Iki 2020 m. rugpjūčio 31 
d. pagamintos priemonės 
lagaminai-„Daržininko 
ABC“, „Daržininko 
reikmenys“, „Sėklos ir 
sodinukai“, „Dirvožemio 
kaleidoskopas“.  
Pravesta dvi veiklos 
įstaigos pedagogams. 

Įrengti gėlynai, 
pakeltos lysvės, 
suformuotos vaikų 
tyrinėjimui lauke 
skirtos erdvės-„Lauko 
laboratorija“.  
Įvykdyta 100%. 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1.                           - - 

 
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. Bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų 
vykdymas pagal Lietuvos higienos normą 
HN75:2016, ugdytinių saugumo užtikrinimas. 

Atliktas dviejų grupių, rūbinių patalpų bei 
jų sanitarinių mazgų remontas.  

3.2. Įrengta nauja lauko žaidimų aikštelė. Skirta ugdytinių sveikatingumo ir 
judėjimo poreikių tenkinimui. 

3.3. Įstaigos teritorijoje įrengta nauja edukacinė 
erdvė „Nykštukų namelis“. 

Ši erdvė skirta ugdytinių ugdymui. 

 



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.           -              -                      -                -  
 


