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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
  

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo 

kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai 

Siekiant nuoseklumo ir tęstinumo Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ strateginio 

ir metinio veiklos plano įgyvendinimui vadovavau atsižvelgiant į 2021–2023 metų strateginio 

plano, patvirtinto direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-27 bei 2022 metų veiklos 

plano, patvirtinto 2022-03-09 direktoriaus įsakymu Nr. V-32, priemones, tikslus ir uždavinius. 

Įstaigoje atliktas giluminis veiklos kokybės įsivertinimas „Šeimos įtraukimas į vaikų ugdymosi 

procesą įstaigoje“, apklausų rezultatai naudojami metiniam 2023 metų veiklos planavimui.  

Pagal 01.01.01. priemonę „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas lopšeliuose-

darželiuose“, kurios tikslas „Kokybiško ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų 

plėtra, taikant inovacijas ir modernius ugdymo metodus.“ 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruotas STEAM ugdymas 

kasdieninėje vaikų ugdymo(si) praktikoje.  

2022-12-15 VGK protokoliniu nutarimu Nr. 9S-6, įsisavinus kitą tikslinę dotaciją iš 

valstybės biudžeto, 18000 Eur., pradėta įrengti dar viena sensorinė, tyrinėjimų, nusiraminimo 

erdvė aktų salėje. Taip pat iš šios dotacijos įsigyta: 8 vnt. planšetiniai kompiuteriai - 3430 Eur., 

Lego konstruktoriai - 774,40 Eur., 2 interaktyvūs ekranai su priedais - 9597 Eur., kitos ugdymo 

priemonės - 357 Eur.   

Už edukacinio mokesčio, tėvų įnašų lėšas nupirktas interaktyvus ekranas su priedais - 3199 

Eur, 1 vnt. planšetinis kompiuteris - 428 Eur., užuolaidos sensorinės, tyrinėjimų, nusiraminimo 

erdvės aktų salėje įrengimui - 1261 Eur., turtinti kiekvieną grupę edukacinėmis ir kanceliarinėmis 

priemonėmis buvo skirta 4300 Eur., STEAM laboratorijos turtinimui ugdymo priemonėmis skirta 

376 Eur. Skatinant veiklas lauke, gerinant lauko edukacinių ugdymo erdvių būklę, pritaikant 

pagal vaikų poreikius, užtikrinant ugdymo procesą buvo įsigytos ir sumontuotos 6 smėlio dėžės 

4856,94 Eur.  

Dalis mokinio lėšų - 858 Eur., buvo skirta IT priemonėms. Kitos mokinio lėšos buvo 

skirtos grupių ir kitų edukacinių erdvių turtinimui, švietimo pagalbos specialistų kabinetų 

edukacinėmis priemonėmis turtinti per metus skirta 3854 Eur.   

Mano iniciatyva gauta parama iš UAB „Ekobazė“, už gautas paramos lėšas - 2906,50 Eur ir 

panaudojus GPM lėšas - 2906,50 Eur. atnaujinta kiemo sporto aikštelė. Elektrėnų seniūnijos ir 

individualios įmonės „Viską galiu“ neatlygintina pagalba buvo įrengta šaškių aikštelė, pratęstas 

„Kneipo“ takas, kuris dabar siekia 20 metrų.  

Be kasdien vykdomų edukacinių veiklų, taip pat per 2022 metus dalyvauta ir 

respublikiniuose projektuose, edukacinėse išvykose. Edukacinės veiklos organizuotos už darželio 

ribų netradicinėje aplinkoje: Elektrėnų policijos komisariate - edukacinė valandėlė saugaus eismo 

klasėje „Mokykis būti saugus“, Edukacinė-sportinė išvyka į Elektrėnų rekreacinę erdvę, projektas 



„Aš elektrėnietis“, Ledo arenoje edukacinė valandėlė ,,Ledas – smagus ir sveikas užsiėmimas“, 

„Mėgaukis žiemos malonumais saugiai“ ir kt. 

Bendradarbiaujant su Elektrėnų savivaldybės viešąja biblioteka vykdytos edukacinės 

veiklos: „Kartu paskaitykime knygelę“, ,,Mano gimtinė Lietuva“, „Knygnešių diena“, 

„Paukščiai“, „Metų knygos gimtadienis“, „Pavasario kalba paukštelio balsu“, „Aš ir tu-

pajudėkime kartu“, „Gyvūnų sveikata ir gerovė - pagrindinis mūsų tikslas“, „Aš toks-tu kitoks“, 

„Šiaurės gamta“, „Knyga ir mokykla“ ir kt. 

Organizuotos edukacinės išvykos į: Valdovų rūmų muziejų „Pasivaikščiojimas muziejaus 

karalystėje“, Alpakų ūkį, Trakų pilį, Vilniaus apskrities vyriaus. policijos komisariatą, Vilniaus 

dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ šventinį renginį „Kaip Zitutė pasaulį išgelbėjo“.  

Į ugdymo programų turinį integruojamos prevencinės programos: emocinio ir elgesio 

problemų prevencijos programa „Zipio draugai“, socialinio ir emocinio intelekto ugdymo 

programa „Kimochis“, sąmoningumo mėnuo „Kovas – draugiškumo mėnuo“, Draugiškoji 

socialinio emocinio ugdymo olimpiada „Dramblys“, dalyvauta tarptautinėje iniciatyvoje „Matau 

tave“, Elektrėnų savivaldybės policijos komisariato piešinių konkurse „Linksmasis šviesoforas“. 

Vykdytas projektas „Mano pareigos ir teisės“. 

Visus metus palaikiau iniciatyvas, skatinau, raginau, pati inicijavau tradicinius renginius, 

kurie vyko ir 2022 metais, tai: pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“, Užgavėnės 

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, kūrybinės „Kaziuko dirbtuvėlės“ darželyje, viktorina „Ką aš žinau 

apie Lietuvą“, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, priešmokyklinukų 

išleistuvės „Lik sveikas, darželi“, Rugsėjo 1-osios šventė „Kelionė į žinių šalį“, Kalėdiniai 

skaitymai „Nuo Advento iki Trijų karalių“. 

Vykdžiau kontrolę, kad būtų racionaliai ir veiksmingai naudojami įstaigai skirti 

asignavimai, būtų užtikrinta įstaigos vidaus kontrolė. 2022 m. gruodžio 2 d. dalyvavau 

mokymuose „Vidaus kontrolė įstaigoje. Kaip turi būti parengta įstaigos vidaus kontrolės politika 

ir kaip užtikrinti įstaigos vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą. Praktiniai patarimai“, MB 

„Suvaldyk riziką“ pažymėjimo Nr. 305. 

Per 2022 metus pedagogai kėlė kvalifikaciją dalyvaujant seminaruose, konferencijose, 

projektuose: „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo 

programą?“, „Pasiekimų stebėsena ir vertinimas“, „Mokyklų bendruomenės bendradarbiavimo 

gebėjimų tobulinimas“, visi įstaigos pedagogai, pavaduotojas ugdymui ir direktorius dalyvavo 

„Ugdymo meistrų“ ilgalaikėje besimokančių darželių tinklo 2022 m. programoje „STREAM 

ugdymo filosofija“. „STEAM principų taikymas ikimokykliniame ugdyme“. „Praktiniai mokymai 

ikimokyklinukų kompetencijų ugdymui: pilietiškumo ugdymas“, „Vaikų pasiekimų vertinimas ir 

įsivertinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, „Autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų 

ugdymo metodai Taikomosios elgsenos analizės kontekste (ABBA)“, „Projektų įgyvendinimo 

patirčių konferencija. Refleksija ir savirefleksija“, ilgalaikėje programoje „Šiuolaikinis darželis. 

Iššūkiai ir galimybės“, „Turizmo renginių vadovų mokymai“, „Pateikčių kūrimas su Canva“, 

Lietuvos futbolo federacijos kursas „Kitas požiūris“. 

2022 m. gegužės 16 d. – 2022 spalio 6 d., kartu su ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja 

Jolanta Valentukoniene dalyvavau projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 

programos, 40 akad. val. mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą“, 2022-10-06 pažymėjimo Nr. SUT-PU-002-35. Po mokymų 

2022 m. spalio 31 d. kartu su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Valentukoniene Elektrėnų 

vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ pedagogams vedėme paskaitą „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai 

įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“, 2022. lapkričio 7 d. pažyma Nr. 1P-

47.  

2022-05-11 vykusiame visuotiniame Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 

bendruomenės susirinkime parengti ir pristatyti pranešimai tėvams (globėjams) „Naujovės 

priešmokykliniame ugdyme“, „Sveikatai palanki mityba darželyje“.  

Kuriant įtraukią švietimo sistemą, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymo(si) poreikius 

įstaigoje veikia Vaiko gerovės komisija. Palaikau ir dalyvauju organizuojamuose posėdžiuose, 

sprendžiu aktualius bendradarbiavimo su Elektrėnų PPT klausimus.  



Įstaigoje 2022 m. buvo ugdomi 10 didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai. 

Šiems ugdytiniams visus mokslo metus nuosekliai buvo teikiama, pagal įvertinimus reikalinga, 

visų švietimo pagalbos specialistų pagalba, išskyrus surdopedagogo, kuri buvo reikalinga vienam 

vaikui, tačiau pagal galiojančius teisės aktus tai yra per mažas poreikis tokios pareigybės 

steigimui įstaigoje.  

Papildomai per 2022 metus įsteigta 2,5 et. mokytojo padėjėjų, kurie skirti didelių 

specialiųjų poreikių turintiems vaikams, kuriems anksčiau dėl finansavimo trūkumo ši pagalba 

nebuvo teikiama. Šiuo metu įstaigoje yra 4 et., mokytojo padėjėjais dirba 7 žmonės, darželyje yra 

užtikrinta mokytojų padėjėjų pagalba kiekvienam didelių specialiųjų poreikių turinčiam vaikui.   

Skatinau ir teikiau palaikymą formuojant darnią ir sveiką bendruomenę, 2022 metais 

įstaigoje buvo vykdomi šie projektai: vykdytas ilgalaikis respublikinis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Žaidžiame kalbą kartu“. Organizuota respublikinio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Žaidžiame kalbą kartu“ baigiamasis 

renginys-konferencija. Vykdytas Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2022“ I -asis etapas, organizuotas II-ojo Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ „Mažųjų žaidynių FESTIVALIS“. Dalyvauta 

Lietuvos masinio futbolo asociacijos ir Lietuvos futbolo federacijos projekte „Futboliukas“. 

Įgyvendintas projektas „Sveika gyvensena ir aš“ (projektas finansuotas iš 2022 m. Elektrėnų 

savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, buvo skirta 1150 Eur). 

Įgyvendintas vaikų socializacijai skirtas projektas ,,Aš ir tu – mes kartu“ (projektas finansuotas 

Elektrėnų savivaldybės Švietimo ir ugdymo programos lėšomis, buvo skirta 500 Eur). Vykdomas 

aplinkos pažinimo ugdymo projektas ,,Mūsų augintiniai“, tradicinis projektas „Gruodžio kelias 

link šventų Kalėdų veda“. 

Formuojant vaikų sveikatos įgūdžius, įgyvendinama sveikatą stiprinanti programa 

„Sveikatos takeliu“. 

Ugdant bendruomeninius sveikos gyvensenos įgūdžius ir ekologinę savimonę, skatinau visą 

įstaigos bendruomenę dalyvauti sveikatos stiprinimo, ekologiniuose renginiuose, konkursuose, 

akcijose, projektinėje veikloje. 

Įstaigoje organizuojamas sveikas vaikų maitinimas, dalyvauta programose „Vaisių 

vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“, siekiant įdiegti vaikams supratimą apie 

vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai. Gerinant informavimo paslaugų valdymą 

sveikatos klausimais, per elektroninį dienyną „Mūsų darželis“ reguliariai teikiama informaciją 

tėvams (globėjams) apie planuojamą ateinančios savaitės meniu. 

Inicijavau neformalaus ugdymo būrelių veiklą darželyje, šiuo metu darželyje tėvai 

(globėjai) gali leisti vaikus į šiuos būrelius: „Anglų kalbos pamokos vaikams“, „Futbolo 

treniruotės“, „STEAM kūrybinės dirbtuvės vaikams“. Pasirašytos 3 nuomos sutartys su Lina 

Vrubliauskiene, VšĮ Elektrėnų savivaldybės futbolo akademija ir Aliona Vaitkūniene. 

Pagal 01.01.15 priemonę „Elektrėnų savivaldybės mokytojų skatinimas ir apdovanojimas“ 

nuosekliai įvertinus veiksmingai dirbančių mokytojų profesinės veiklos pasiekimus ir skatinant 

juos profesinei bei kūrybinei iniciatyvai, motyvuojant, palaikant, stiprinant tapatumo ir 

pasididžiavimo jausmą pagal Elektrėnų savivaldybės mokytojų skatinimo ir apdovanojimo 

programą 2022 metais buvo apdovanotos 2 mokytojos. 

Kėliau savo kvalifikaciją: 2022-03-16 mokymai „Civilinės saugos mokymo kursas pagal 

Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonės, vadovų arba jų įgaliotų asmenų 

įvadinio civilinės saugos mokymo programa“ pažymėjimo Nr. 1132, nuo 2022-05-16 iki 2022-

10-06 ilgalaikiai mokymai  „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą?“ pažymėjimo Nr. SUT-PU-002-35, 2022-12-02 mokymai 

„Vidaus kontrolė įstaigoje. Kaip turi būti parengta įstaigos vidaus kontrolės politika ir kaip 

užtikrinti įstaigos vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą. Praktiniai patarimai“ pažymėjimo Nr. 

305, 2022-12-17 mokymai kartu su įstaigos kolektyvu „Mokyklų bendruomenės 

bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas“ pažymėjimo Nr. TSC-20643, 72 val. ilgalaikė mokymų 

programa „Besimokančių darželių tinklas 2022 m.“ pažymėjimo Nr. a7nxdocihg, nuotolinių 

mokymų programa „STEAM principų taikymas ikimokykliniame ugdyme“ pažymėjimo Nr. 



nfccglipal.  

Pagal 01.02.28. priemonę „Švietimo įstaigų remontas, įstaigų darbo organizavimas ir 

plėtra“ užtikrinau kokybišką higienos normų reikalavimus atitinkančią aplinką, tenkinančią vaiko 

poreikius, inicijavau lopšelio-darželio modernizavimo ir infrastruktūros gerinimo darbų 

vykdymą. Rūpinausi įstaigos patalpų renovacija ir aplinkos modernizavimu. Siekiant aplinką 

pritaikyti vaikų visapusiškam ir pilnaverčiam ugdymui(si), individualių poreikių tenkinimui. 

Inicijavau kreipimąsi dėl lėšų skyrimo įstaigos virtuvės įrangos atnaujinimui, Dėl didelio poreikio 

ir mažų finansinių galimybių, skatinau bendruomenę skirti įstaigai 1,2 % gyventojų pajamų 

mokestį. GPM surinkta 1340,02 EUR . 

Skatinau techninį personalą kelti kvalifikaciją dalyvaujant mokymuose, seminaruose.  

2022 metais ne pedagoginis personalas dalyvavo šiuose mokymuose/seminaruose: vyr. buhalteris 

– „2021 m. finansinė atsakomybė ir duomenų pateikimas į VSAKIS“(2022-02-03 pažymėjimo 

Nr. 19202), „Ruošiantis finansinių metų pabaigai viešojo sektoriaus subjektuose: 2022 m. teisės 

aktų pakeitimų apžvalga“ (2022-10-20 pažymėjimo Nr. 20485), virėjos dalyvavo paskaitoje 

„Sveikatai palankaus maisto pasirinkimas“ (2022-11-15 direktoriaus įsak. Nr. AK-147), 16 

darbuotojų dalyvavo „Bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas mokyklos bendruomenėje, 

siekiant sėkmingai ugdyti ir telkti mokyklos bendruomenę“ mokymų modulyje „Mokyklos 

bendruomenės bendradarbiavimo gebėjimų tobulinimas“ (2022-12-16 direktoriaus įsak. Nr. AK-

170). 

Pagal 01.03.03 priemonę Jaunimo savanorystės plėtra. Skatinau jaunų žmonių įsitraukimą 

į savanorišką veiklą - tai didina įstaigos pilietiškumo įgūdžius, skatina visuomeninį aktyvumą. 

2022 m. dalyvaujant Jaunimo reikalų tarybos savanorystės programoje, kaip savanorius priimanti 

organizacija, tenka rūpintis ne tik savanoriais, bet ir palaikyti pedagogus, bei kitus darbuotojus, 

lavinant emocinį intelektą, kaip galimybę suprasti save ir kitus. Per 2022 metus įstaigoje 

savanoriavo du Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokiniai. Darželyje atliko praktiką 3 studentai, 

pasirašytos studento praktikos sutartys: 2021-09-21 Nr. PSP21-01, 2021-10-01 Nr. PDS-629, 

2021-10-22 Nr. PDS-821. 

Visos plane numatytos ir per 2022 metus įgyvendintos priemonės leidžia užtikrinti 

sėkmingą įstaigos veiklą, bei įgyvendinti įstaigos misiją: „Vadovaujantis ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo(si) programomis, užtikrinti ugdymo(si) kokybę, skatinti visapusišką 

vaiko asmenybės raidą, telkti bendruomenės narius, užtikrinant sėkmingą vaikų integravimąsi į 

šiuolaikinę sociokultūrinę terpę“. 

Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ vizija: „Atvira, šiuolaikiška, tradicijas 

puoselėjanti įstaiga, taikanti inovacijas ir modernius ugdymo metodus užtikrinant kiekvienam 

vaikui kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas.“ 

Informacija skelbiama darželio internetinėje svetainėje www.drugelis.tavodarzelis.lt, 

darželio Facebook paskyroje „Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“. 
 

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. Skatinti 

mokytojų 

bendradarbiavimą, jų 

kūrybiškumą ir 

lankstumą veikti 

1.1.1. Teikiamas 

palaikymas, 

skatinama 

mokytojų lyderystė 

teikiant projektų 

1.1.1.1. Įgyvendinti 2 

projektai įstaigos 

lygmeniu, į veiklas 

įtraukta ne mažiau 

kaip 40 vaikų. 

1.1.1.1.1. Įgyvendintas 

projektas „Sveika 

gyvensena ir aš“ 

(Projektas finansuotas iš 

2022 m. Elektrėnų 

http://www.drugelis.tavodarzelis.lt/


kartu siekiant bendrų 

tikslų. 

paraiškas, 

įgyvendinant 

projektus. 

 

Įgyvendintas 1 

projektas 

savivaldybės 

lygmeniu, į veiklas 

įtraukta ne mažiau 

kaip 40 vaikų. 

Projektuose dalyvaus 

ne mažiau kaip 50% 

vaikų lankančių 

lopšelį-darželį 

„Drugelis“. 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo 

specialiosios programos, 

buvo skirta 1150 Eur). Į 

veiklas įtraukta 170 

vaikų, t. y. 82 % visų 

įstaigą lankančių vaikų. 

1.1.1.1.2. Įgyvendintas 

vaikų socializacijai 

skirtas projektas ,,Aš ir tu 

– mes kartu“ (projektas 

finansuotas Elektrėnų 

savivaldybės Švietimo ir 

ugdymo programos 

lėšomis, buvo skirta 500 

Eur). Į veiklas įtraukti 39 

vaikai.  

Vykdytas tęstinis 

tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas su 

Vievio lopšeliu-darželiu, 

projektas „Eglutė“, tema 

„Aš – svečiuose“. Į 

veiklas įtraukta 40 vaikų.  

1.1.2. Skatinamas 

mokytojų 

kompetencijų 

tobulinimas 

bendradarbiaujant. 

1.1.1.2. Inicijuotas ir 

suorganizuotas 1 

respublikinis 

renginys – 

konferencija, 

įtraukiant kitų įstaigų 

mokytojus, ne 

mažiau kaip iš 3 

skirtingų 

savivaldybių ar 

rajonų įstaigų. 

Organizuojant 

renginį įtraukta ne 

mažiau kaip 60% 

įstaigoje dirbančių 

mokytojų. 

1.1.1.2.1. 2022-03-07 

direktoriaus įsak. Nr. V-

30 inicijuota 

„Respublikinio 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projekto 

„Žaidžiame kalbą kartu“ 

organizavimo ir 

vykdymo“ darbo grupė. 

Organizuotas 

respublikinis 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

įstaigų projektas 

„Žaidžiame kalbą kartu“. 

Projekte dalyvavo 16 

mokytojų, t. y. 94 % ir 

176 vaikai, t. y. 86 %. 

2022-05-20 organizuota  

respublikinio 

ikimokyklinio 

 ir priešmokyklinio  

ugdymo įstaigų projekto 

„Žaidžiame kalbą kartu“ 

baigiamasis renginys-

konferencija. 

Konferencijoje dalyvavo 



dalyviai iš Panevėžio l/d 

„Draugystė“, Klaipėdos 

l/d „Žiogelis“, Šakių raj. 

Gelgaudiškio pagrindinės 

mokyklos ikimokyklinio 

skyriaus „Eglutė“, 

Elektrėnų m/d 

„Žiogelis“,  Elektrėnų l/d 

„Pasaka”. 

1.2. Užtikrinti 

emociškai palankią, 

sveiką, saugią 

aplinką visai 

mokyklos 

bendruomenei. 

1.2.1. Sudarytos 

sąlygos tenkinti 

vaikų sveikatos 

poreikius, 

užtikrinant saugią 

aplinką. 

 

1.2.1.1. Sudaryta 

darbo grupė, 

parengtas ir 

patvirtintas Elektrėnų 

vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ 

vaikų, sergančių 

lėtinėmis 

neinfekcinėmis 

ligomis, savirūpos 

proceso 

organizavimo 

tvarkos aprašas. 

1.2.1.1.1. 2022-05-25 

direktoriaus įsak. Nr. V-

55 inicijuota „Vaikų  

sergančių lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis 

savirūpos proceso 

organizavimo tvarkos 

aprašo rengimo darbo 

grupė“.  

2022-08-26 direktoriaus 

įsak. Nr. V-59 

patvirtintas 

„Vaikų, sergančių 

lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis savirūpos 

proceso organizavimo 

tvarkos aprašas“. 

1.2.2. Patvirtinti 

aiškūs 

bendruomenės 

narių susitarimai, 

garantuojantys 

vaikui saugią 

aplinką ir 

užtikrinantys 

kokybiškas 

ugdymo (si) 

sąlygas. 

 

1.2.2.1. Sudaryta 

darbo grupė, 

parengtas ir 

patvirtintas Elektrėnų 

vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ 

vaikų atvedimo į 

ikimokyklines ir 

priešmokyklines 

ugdymo grupes ir 

išleidimo į namus 

tvarkos aprašas. 

 

 

 

 

 

1.2.2.1.1. 2022-05-25 

direktoriaus įsak. Nr. V-

53 inicijuota „Vaikų 

atvedimo į ikimokyklines 

ir priešmokyklines 

ugdymo grupes ir 

išleidimo į namus tvarkos 

aprašo“ rengimo darbo 

grupė. 

2022-08-16 direktoriaus 

įsak. Nr. V-61 

patvirtintas „Vaikų 

atvedimo į ikimokyklines 

ir priešmokyklines 

ugdymo grupes ir 

išleidimo į namus tvarkos 

aprašas“.  

1.2.2.2. Sudaryta 

darbo grupė, 

atnaujintos 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo paslaugų 

sutartys. 

1.2.2.2.1. 2022-04-06 

direktoriaus įsak. Nr. V-

38 inicijuota 

priešmokyklinio 

ikimokyklinio ugdymo 

paslaugų ir paslaugų 

teikimo vasaros 

laikotarpiui sutarčių 



atnaujinimo darbo grupė. 

2022-04-28 direktoriaus 

įsak. Nr. V-50 

patvirtintos 

priešmokyklinio, 

ikimokyklinio ugdymo 

paslaugų teikimo ir 

paslaugų teikimo vasaros 

laikotarpiu sutarčių 

formos. 

Sudaryta naujų sutarčių: 

31 ikimokyklinio 

ugdymo, 49 

priešmokyklinio 

ugdymo, 124 sutartys 

atnaujintos, paslaugų 

teikimo vasaros 

laikotarpiui sudarytos 45 

sutartys. 

1.3. Užtikrinti 

sklandų 

priešmokyklinio 

ugdymo ankstinimo 

procesą. 

1.3.1. Informuotos 

ir supažindintos 

vaikų šeimos apie 

ikimokyklinį ir 

priešmokyklinį 

ugdymą 

vadovaujantis 

galiojančiais teisės 

aktais. 

1.3.1.1. Parengti ir 

pristatyti 2 

pranešimai tėvams 

(globėjams) apie 

vaikų 

priešmokyklinio 

ugdymo (nuo 5 m.) ir 

pradinio ugdymo 

(nuo 6 m.) 

ankstinimą. 

Informacijos sklaidai 

naudojamas 

elektroninis 

dienynas, pasiekta ne 

mažiau kaip 80% 

tėvų (globėjų).  

1.3.1.1.1. 2022-05-11 

suorganizuotas visuotinis 

tėvų (globėjų) 

susirinkimas, skaityti 3 

pranešimai, parengta 

susirinkimo atskaita 

paskelbta viešai.  

Informacijos sklaidai 

naudojamas elektroninis 

dienynas, pasiekta 84 % 

tėvų (globėjų). 

Naudotis elektroniniu 

dienynu „Mūsų darželis“ 

pakviesta 100 % tėvų 

(globėjų), prisijungė 77 

%, t. y. 10 % daugiau nei 

praeitais metais. 

1.3.1.2. 

Suorganizuotas  

pranešimas, paskaita 

tėvams (globėjams) 

pritraukta ne mažiau 

kaip 80% tėvų 

(globėjų). 

1.3.1.2.1. 2022-11-17 

suorganizuota paskaita 

įstaigos bendruomenei 

„Sveikatai palankaus 

maisto pasirinkimas“, 

pritraukta 40 % tėvų 

(globėjų).  

1.4. Kurti ar tobulinti 

funkcionalias, 

saugias, sveikas ir 

estetines ugdymo(si) 

aplinkas orientuotas į 

ugdymo(si) 

organizavimo 

galimybių 

1.4.1. Tobulinama 

funkcionali 

mokytis, kurti ir 

tyrinėti skatinanti 

aplinka. 

 

1.4.1.1. STEAM 

laboratorijoje įrengta 

sensorinė erdvė. 

Tęsiamas lauko 

erdvių atnaujinimas. 

1.4.1.1.1. 2022-12-15 

VGK protokoliniu 

nutarimu Nr. 9S-6, 

įsisavinus VB dotacijas 

(18000 Eur.) privalomam 

ugdymui, pradėta įrengti 

dar viena sensorinė erdvė 

aktų salėje.  



įvairiapusiškumą 

vaikams. 

Inicijuota parama iš UAB 

„Ekobazė“, už gautas 

paramos lėšas - 2906,50 

Eur ir panaudojus GPM 

lėšas - 2906,50 Eur. buvo 

atnaujinta kiemo sporto 

aikštelė. 

GPM lėšų panaudojimui 

pritartas 2022-10-20 

lopšelio-darželio tarybos 

posėdžio protokoliniu 

nutarimu B-55. 

1.4.2. Suaktyvėjusi 

ugdymo(si) kitose 

erdvėse ir 

integruota STEAM 

veikla. 

1.4.2.1. Per mėnesį 

kiekvienas 

mokytojas veda ne 

mažiau kaip po 2 

veiklas kitose 

erdvėse. 

1.4.2.1.1. Kiekvieną 

mėnesį sudaromas ir 

direktoriaus tvirtinamas 

„STEAM laboratorijos 

užimtumo planas“, per 

metus laboratorijoje 

vestos 157 veiklos. 

Kitose erdvėse 38 

veiklos.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

Nėra  

  

 

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. 2022-04-04 direktoriaus įsak. Nr. V-36 

inicijuotas darbo grupės sudarymas Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2022“ organizavimo Elektrėnų 

vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ darbo grupė. 

3.1.1. 2022-05-04 direktoriaus įsak. Nr. 

V-36 organizuotas festivalis „Lietuvos 

mažųjų žaidynės 2022“. 

98 % vaikų.  

 

3.2. 2022-05-25 direktoriaus įsak. Nr. V-54 

inicijuotas darbo grupės sudarymas Elektrėnų vaikų 

lopšelio-darželio „Drugelis“ Viešųjų pirkimų  

tvarkos aprašui parengti. 

3.2.1. 2022-08-16 direktoriaus įsak. Nr. 

V-60 patvirtintas Elektrėnų vaikų 

lopšelio-darželio „Drugelis“ viešųjų 

pirkimų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas.  

Aiškūs susitarimai bendruomenėje dėl 

lėšų panaudojimo.   

3.3. 2022-12-05 direktoriaus įsak. Nr. V-54 

inicijuotas darbo grupės sudarymas priekabiavimo 

seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto 

Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ 

prevencijos taisyklių rengimui.  

3.3.1. 2022-12-21 direktoriaus įsak. Nr. 

V-103 patvirtintos priekabiavimo,  

seksualinio priekabiavimo, 

persekiojimo ir smurto Elektrėnų vaikų 

lopšelyje-darželyje „Drugelis“ 

prevencijos taisyklės. Aiškūs 

susitarimai bendruomenėje dėl 

priekabiavimo  seksualinio 

priekabiavimo, persekiojimo ir smurto 



prevencijos. 

3.4. 2022-12-05 direktoriaus įsak. V-99 inicijuotas 

darbo grupės sudarymas Elektrėnų vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos aprašui atnaujinti.  

3.4.1. 2022-12-30 direktoriaus įsak. Nr. 

V-107 patvirtintas Elektrėnų vaikų 

lopšelio-darželio „Drugelis“ 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pažangos ir pasiekimų 

vertinimo tvarkos aprašas. 

Aiškūs susitarimai dėl vaikų pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarkos. 

3.5 Įstaigos tėvams (globėjams) pravesti „Pozityvios 

tėvystės įgūdžių pagal STEP programą mokymai“. 

2022-10-28 direktoriaus įsak. Nr. V-84 

„Dėl leidimo ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai Jolantai Valentukonienei 

vesti mokymus“ 

2022-12-05 direktoriaus įsak. Nr. V-97 

„Dėl leidimo ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai Jolantai Valentukonienei 

vesti mokymus“. Mokymuose dalyvavo 

8 vaikų tėvai (globėjai).   

 

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. Nėra    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

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 X 
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.Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių 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 Sudaryti palankias sąlygas 

ugdymo kokybės gerinimui, 

diegiant atnaujintas ugdymo 

programas ir taikant inovacijas 

ugdymo(si) procese. 

8.1.1. Patvirtinti aiškūs 

bendruomenės narių 

susitarimai, užtikrinantys 

ugdymo kokybės 

gerinimą, diegiant 

atnaujintas ugdymo 

programas.  

8.1.1.1. Sudaryta darbo grupė, 

atnaujinta ir patvirtinta 

Elektrėnų vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ 

ikimokyklinio ugdymo 

programa „Vaikystės takeliu“.  

 

8.2.1. Organizuojamos 

veiklos atnaujintose 

erdvėse, dalijantis gerąją 

patirtimi taikant 

inovacijas ugdymo(si) 

procese. 

8.2.1.1. Inicijuotas ir 

suorganizuotas Respublikinis 

projektas „Aš+miestas ═ kinas“ 

įtraukiant kitų įstaigų 

mokytojus, ne mažiau kaip iš 3 

skirtingų savivaldybių ar rajonų 

įstaigų. Organizuojant renginį  

įtraukta ne mažiau kaip 60% 

įstaigoje dirbančių mokytojų, 

ne mažiau kaip 150 vaikų.     

8.2. Kurti kuo geresnes sąlygas 

įtraukiojo ugdymo procesui, 

vadovaujantis Įtraukties 

švietime plėtros gairėmis, 

Įtraukties veiksmų 

įgyvendinimo Elektrėnų 

savivaldybėje 2022-2024 metais 

8.2.1. Stiprinamas 

Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos vaidmuo 

plėtojant įtrauktį 

švietime. 

8.2.1.1. Atnaujintas Mokyklos 

vaiko gerovės komisijos 

sudarymo ir jos darbo 

organizavimo tvarkos aprašas, 

patikslintos jai priskirtos 

funkcijos, komisijos sudėtis, 

darbo organizavimo principai ir 



planu. sąlygos. 

8.2.2. Viešinama 

informacija apie įtrauktį 

švietime ir sėkmingos 

darželio patirtis. 

8.2.2.1. Suorganizuota 1 

darželio vaiko gerovės 

komisijos atstovų ir tėvų 

(globėjų, rūpintojų) diskusija, 

skirta įtraukties švietime 

klausimams analizuoti, 

teigiamoms nuostatoms 

formuoti, didinti tėvų 

pasitikėjimą švietimo pagalba. Į 

diskusiją įtraukta ne mažiau 

kaip 20 tėvų (globėjų, 

rūpintojų). 

8.2.3. Pritaikomos ir 

modernizuojamos 

darželio aplinkos įvairių 

ugdymosi poreikių 

turintiems mokiniams.  

8.2.3.1. Pritaikyta ir 

modernizuota darželio aktų 

salė, inovatyviomis ugdymo 

priemonėmis turtinami 

švietimo pagalbos specialistų 

kabinetai. 

8.2.4. Teikiamas 

palaikymas, skatinamas 

darželio pedagogų ir 

darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimas 

įtraukiojo ugdymo 

procesui gerinti.  

8.2.4.1. 100 % švietimo 

pagalbos specialistų, kitų 

pedagogų, 90 % mokytojų, 80 

% mokytojų padėjėjų dalyvaus 

ilgalaikėje mokymų 

programoje „Besimokančių 

darželių tinklas 2023“, kurioje 

dėmesys skiriamas „Kaip 

užtikrinti sėkmingą, kokybišką, 

įtraukųjį ugdymą darželyje“.  

8.3. Kurti ir palaikyti emociškai 

palankias ugdymo(si) sąlygas 

įstaigos gerovei plėtoti, 

bendraujant ir bendradarbiaujant 

vaikams-tėvams-pedagogams. 

8.3.1. Sudaromos sąlygos 

tenkinti vaikų 

fiziologinius ir 

psichologinius poreikius 

užtikrinant saugią 

aplinką, atsižvelgiant į 

kiekvieno vaiko 

individualų dienos 

režimą. 

8.3.1.1. Sudaryta darbo grupė, 

parengtas ir patvirtintas 

Elektrėnų vaikų lopšelio-

darželio „Drugelis“ „Vaikų, 

nenorinčių miegoti užimtumo“ 

tvarkos aprašas. Darbo grupėje 

įtraukti tėvai (globėjai), 

mokytojai, švietimo pagalbos 

specialistai. 

8.3.2. Kuriamos 

emociškai palankios 

ugdymo(si) sąlygos 

bendradarbiaujant. 

8.3.2.1. Bendradarbiaujant su 

kitu darželiu suorganizuotas 

renginys – paskaita darželių 

bendruomenėms „ Vaikų joga 

ir kvėpavimo žaidimai“, 

įtraukta ne mažiau kaip 30 % 

bendruomenės narių. 

8.3.2.2. Savivaldybės mastu 

pravesta paskaita pedagogų 

bendruomenei „Netinkamo 

vaikų elgesio tikslai“, 

paskaitoje dalyvaus ne mažiau 



kaip 20 pedagogų iš visos 

savivaldybės.  

 

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. Nenugalimos jėgos (force majeure) 

9.2. Nepakankamas finansavimas 

9.3. Laikinas nedarbingumas 

9.4. Darbuotojų kaita 

 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         

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

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  

darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________               _________             ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko (parašas)                       (vardas ir pavardė)                    (data) 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 

(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmenspareigos; 

savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 

Susipažinau. 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


