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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Įgyvendinant įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius 

siekėme gerinti ugdymo (si) kokybę ir veiksmingumą, kūrėme saugią ir sveiką ugdomąją aplinką.  

Bendradarbiaudami su šeima ir partneriais, padėjome vaikams tenkinti prigimtinius, pažintinius, 

socialinius, saviraiškos, kultūros, etninius poreikius, saugojome ir stiprinome fizinę bei psichinę 

sveikatą, siekėme visapusiško vaiko ugdymo(si).  

Siekėme gero ugdymo(si) kokybės užtikrinimo, pažangia pedagogine praktika pagrįsto 

patirtinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo. Vadybiniai siekiai buvo orientuoti į ugdymo 

kokybės gerinimą, švietimo pagalbos užtikrinimą ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.  

Kiekvienam ugdytiniui, gaunančiam švietimo pagalbą ir turinčiam specialiųjų ugdymo(si) 

poreikių buvo parengti individualūs pagalbos planai, aptarti ir suderinti su Vaiko gerovės 

komisija.  

Parengėme paraiškas, laimėjome ir sėkmingai įgyvendinome Marijampolės savivaldybės 

finansuojamus projektus: „Saugi ir draugiška ugdymosi aplinka, sveiki ir laimingi vaikai“, „Augu 

sveikas, saugus ir stiprus“, „Gamta – mūsų namai“. 

Įstaigoje sudarytos sąlygos vaikų etnokultūrinių, gamtos ir ekologijos žinių plėtojimui. 

2022 m. dalyvavome mokyklų edukacinių erdvių konkurse ir tapome nugalėtojais. Ikimokyklinio 

ugdymo mokytoja buvo pakviesta į tarptautinę edukacinių erdvių konferenciją „Biologinė 

įvairovė ir menas: mokyklų edukacinių erdvių galimybės“ ir pristatė pranešimą „Patirtinis 

ugdymas įstaigos edukacinėse erdvėse Marijampolės vaikų lopšelyje -  darželyje „Nykštukas“.    

Didelis dėmesys įstaigoje skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugumo užtikrinimui. 

Įstaiga pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, todėl vyko daug veiklų, skirtų ugdytinių 

sveikatos stiprinimui. Naujai įrengtoje sporto salėje kiekvieną dieną vyko įvairūs sporto 

užsiėmimai. Dalyvavome projektuose: „Sveikatiada“, „Lietuvos mažųjų žaidynės“,  

„Futboliukas“, „Judumo savaitė“, „Solidarumo bėgimas“.  

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavime vyravo pozityvi ir partneriška atmosfera. Reguliariai 

tėvams buvo teikiamos pagalbos vaikams specialistų - logopedės, socialinės pedagogės, 

psichologės konsultacijos. Tėvai individualiai buvo informuojami apie jų vaikų pasiekimus ir 

daromą pažangą.  

Įstaigos darbuotojai nuolat atnaujina įstaigos vidaus ir lauko erdves, kad aplinka atitiktų 

vaikų amžių ir poreikius. Įrengtos keturios naujos lauko edukacinės erdvės: „Lauko bibliotekėlė“, 

„Pramogų parkas“, „Pievos stebykla“, „Vaikystės sodas“. 

Strateginio ir metinio veiklos plano įgyvendinimas stiprino įstaigos įvaizdį. Šių tikslų ir 

uždavinių siekimas atsispindi ir mano, kaip vadovo, pasiektuose veiklos rezultatuose ir jų 

rodikliuose. 

 

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 

Pasiekti rezultatai ir jų 

rodikliai 



vertinama, ar 

nustatytos 

užduotys 

įvykdytos) 

1.1. Atnaujinti 

ikimokyklinio 

ugdymo programą, 

remiantis Lietuvos 

Respublikos 

Švietimo Mokslo ir 

Sporto ministerijos 

projekto Nr.09.2.1-

ESFA-V-726-01-

0001 leidiniais. 

Iki 2022 m. gruodžio 31 

d. 100 procentų 

atnaujinti ikimokyklinio 

ugdymo programą. 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta  

Įgyvendinta. Ikimokyklinio 

ugdymo programa 

atnaujinta ir patvirtinta 

2022 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-61 (1.5.E). 

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. 

visose ikimokyklinio 

ugdymo grupėse plėtojamas 

patirtinis ugdymas, 

pagrįstas tyrinėjimais, 

atradimais, bendravimu ir 

bendradarbiavimu. 

1.2. Atnaujinti 

priešmokyklinio 

ugdymo programą.  

Sudaryta darbo grupė 

peržiūrėti ir atnaujinti 

priešmokyklinio 

ugdymo(si) programą. 

 

 

 

 

 

 

 

Visi PUG mokytojai 

dalyvavo seminaruose, 

mokymuose. 

 

 

 

 

 

 

 

Tėvai supažindinti su 

programa bei ugdymo 

naujovėmis. 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta  

Įgyvendinta.  

Sudaryta darbo grupė 

programos sklaidai, kuri 

užtikrino sklandų 

pasiruošimą atnaujinto 

priešmokyklinio ugdymo 

bendrosios programos 

turinio diegimui ir 

sėkmingam programos 

įgyvendinimui. 

 

Įgyvendinta. Iki rugsėjo 1 

d. 100 procentų 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų dalyvavo bent 

vienuose mokymuose, 

kuriuose įgijo žinių dėl 

atnaujintos priešmokyklinio 

ugdymo bendrosios 

programos turinio diegimo.  

 

Įgyvendinta. Tėvai su 

programa ir ugdymo 

naujovėmis supažindinti 

grupių susirinkimų metu. 

1.3. Didinti DVS 

„Kontora“ 

naudojimą įstaigos 

veikloje. 

Įstaigoje rengiamų 

siunčiamų ir vidaus 

dokumentų ir 

darbuotojų prašymų, 

parengtų įrašo forma, 

dalis parengta DVS 

„Kontora“ priemonėmis 

ne mažiau 80 procentų.  

 

Teisės aktų modulyje 

įkelti failai 100 

Parengtų 

dokumentų dalis 

procentais. 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

Įstaigoje visų dokumentų 

dalis parengta DVS 

„Kontora“ priemonėmis 

didesnė nei 80 procentų. 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta. Teisės aktų 

modulyje įkelti failai 100 



procentų. procentų. 

1.4. Užtikrinti 

reikalavimus 

atitinkančią įstaigos 

interneto svetainę. 

Iki gegužės 1 d. 

sukurta/atnaujinta 

internetinė svetainė 

atitinka bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų 

ir įstaigų interneto 

svetainėms aprašą.  

 

Nuolat sudaromos 

sąlygos visuomenei 

gauti visą viešą 

informaciją apie 

įstaigoje teikiamas 

paslaugas, užtikrinant 

jų veiksmingumą, 

pateikiamos 

informacijos aktualumą, 

patikimumą, paieškos 

galimybes ir reguliarų 

informacijos 

atnaujinimą.  

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

Įgyvendinta 75 procentais. 

Trūkumai pašalinti. 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta. Visuomenė 

gauna viešą informaciją 

apie įstaigoje teikiamas 

paslaugas ir jų 

veiksmingumą.  

1.5. Užtikrinti 

įstaigos veiklą 

reglamentuojančių 

vietinių teisės aktų 

atitikimą teisiniam 

reglamentavimui.  

Iki 2022-12-31 

atnaujinti įstaigos 

nuostatai.  

 

 

 

 

 

 

 

Iki 2022-12-31 

atnaujintos ir 

patvirtintos vidaus 

tvarkos taisyklės. 

  

 

Iki 2022-12-31 

atnaujinti arba naujai 

parengti 2 tvarkos 

aprašai 

reglamentuojantys 

įstaigos veiklą (išskyrus 

įstaigos nuostatus ir 

vidaus tvarkos 

taisykles).  

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

 

 

 

 

Įgyvendinta/ 

neįgyvendinta 

Įgyvendinta. Įstaigos 

nuostatai atnaujinti ir 

patvirtinti Marijampolės 

savivaldybės tarybos 2022 

m. gegužės 30 d. 

sprendimu Nr. 1-167 ir 

įregistruoti Juridinių 

asmenų registre 2022 m. 

birželio 8 d. 

 

Įgyvendinta. Vidaus 

tvarkos taisyklės 

atnaujintos ir patvirtintos 

2022 m. sausio 3 d. 

įsakymu Nr. V - 5 (1.5.E). 

 

Įgyvendinta. 2022 m. 

gruodžio 12 d. įsakymu 

Nr. V-103 (1.5.E) 

patvirtintas „Viešųjų 

pirkimų organizavimo ir 

vidaus kontrolės tvarkos 

aprašas“,  2022 m. kovo 1 

d. įsakymu Nr. V-27 

(1.5.E) patvirtinta 

„Savikontrolės tyrimo 

organizavimo ir vykdymo 

tvarka“.  

 



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

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 

 

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. 

Įsigyta naujų lauko vaikų žaidimų aikštelių 

priemonių, įrengtas „Sveikatingumo labirintas“. 

Įstaigos rūsio patalpose įrengta sporto salė, 

atnaujinti koridoriai, pakeistos grindų dangos. 

Pradėtas rengti „Pojūčių kambarys“. 

Suremontuotos keturios grupės ir jų rūbinės, 

skalbyklos, maisto sandėlio patalpos, įrengtas 

socialinės pedagogės ir psichologės kabinetas. 

Įsigyta naujų indų, baldų, maisto gaminimo ir 

laikymo įrangos, kompiuterinės įrangos. 

Sumontuota dvylika kondicionierių.  

3.2. Atstovaudami įstaigą dalyvavome 

„Sūduvos kraitė 2022“ renginyje sukurdami 

rudeninę kompoziciją, konkurse „Žydinti 

Marijampolė“, „Kalėdinis virusas“, 

“Kalėdinių eglučių alėjoje“, „Moliūgų 

alėjoje“, cukriniame festivalyje „Saldžioji 

vyšnelė“, „Šeimų šventėje“, puošėme 

Velykų medį.  

Telkiama lopšelio - darželio bendruomenė, 

kuriamas įstaigos įvaizdis, skatinamas 

bendruomenės narių kūrybiškumas. 

3.3. Sudarytos 4 studentų praktinio mokymo 

sutartys su Marijampolės kolegija. 

Įstaigos pedagogai vadovavo studentų praktikai, 

dalinosi patirtimi, teikė konsultacijas bei tobulino 

profesines kompetencijas, įgijo mentoriaus 

patirties.  

 

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 

-              -                      -                -  

 

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 kompetencija (gebėjimas sistemiškai analizuoti ir 

objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus). 

 
 


