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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

  

Kėdainių lopšelis-darželis ,,Puriena“ (toliau – Lopšelis-darželis) veiklą vykdė 

vadovaudamasis 2018–2022 m. strateginiu planu ir 2022 metų veiklos planu. Visoms strateginio 

plano prioritetinėms veiklos kryptims buvo numatyti tikslai, uždaviniai ir atitinkamai pasirinktos 

priemonės Lopšelio-darželio metiniame veiklos plane (žr. www.kedainiaipuriena.lt). 

Pirmojo strateginio prioriteto įgyvendinimui išsikeltas tikslas – aplinkos, užtikrinančios 

vaiko emocinės ir fizinės sveikatos stiprinimą, kūrimas. Siekiant užtikrinanti saugią vaikų emocinę 

aplinką, inicijavau, kad būtų įvestas mokytojo padėjėjo etatas; skatinau, kad sėkmingai būtų 

įgyvendinamas projektas „Sveikata – raktas į sėkmingą ugdymą(si)“ telkiantis bendruomenę 

sveikatos stiprinimui. Projekto veiklose dalyvavo visų grupių ugdytiniai, 100 % pedagogų, 65 % 

tėvų. Bendruomenės psichinės emocinės sveikatos stiprinimui inicijavau 3 mokymus. Sukurta 

emociškai saugi aplinka. Inicijavau, kad kiekviena lopšelio-darželio grupė parengtų ir įgyvendintų 

po vieną sveikatingumo projektą. Projektinėse grupių veiklose dalyvavo apie 95 % ugdytinių.  

Vaikams pagal poreikį buvo sudarytos sąlygos lankyti dailės, anglų k., šokių, krepšinio būrelius. 

Įstaigoje įgyvendinamos socialinio emocinio ugdymo programos: dvejose priešmokyklinio 

ugdymo grupėse taikoma programa „Zipio draugai“, aštuoniose ikimokyklinio ugdymo grupėse – 

„Kimochis“. Programose dalyvauja 100 % ugdytinių. Pirmojo strateginio prioriteto įgyvendintos 

priemonės užtikrino Lopšelį-darželį lankančių vaikų įtraukimą į kasdienines mokytojų 

profesionaliai organizuojamas veiklas, ugdant jų sveikos gyvensenos įpročius, gerinant emocinę ir 

fizinę sveikatą. 

Antrojo strateginio prioriteto įgyvendinimui išsikeltas tikslas – savitos, išskirtinai 

patrauklios kėdainiečiams ir įstaigos bendruomenei, gamtamokslinės edukacinės aplinkos, 

puoselėjančios gamtosaugines vertybes, skatinančios vaikų patirtinį ugdymą(si), sistemos kūrimas 

įstaigoje. Skatinau mokytojus telktis organizuojant konferenciją „Ekologinis ugdymas Kėdainių 

rajono švietimo įstaigose“, pasidalinta gamtosauginio švietimo idėjų įgyvendinimo patirtimi, į 

konferencijos organizavimą įtraukti vienos grupės tėvai. Parengtas ir įgyvendintas rajoninis 

ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų projektas „Edukacinės veiklos lauko aplinkoje“. 

Projekto veiklose dalyvavo 4 rajono įstaigas. Už efektyviai vykdomą gamtosauginę veiklą 

Lopšelis-darželis įvertintas ir GMP tarybos sprendimu septintą kartą iš eilės apdovanotas Žaliąja 

vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. 95 % bendruomenės narių aktyviai dalyvavo 

įvairiuose konkursuose, akcijose.  

Užtikrinau, kad būtų įgyvendintas programos „Erasmus+“ projektas „Eco child“. Įvyko 4 

tarptautiniai mokymai, dalyvavo 8 pedagogai ir 3 administracijos darbuotojai. Pedagogai dalijosi 

patirtimi, stiprino gamtosauginio švietimo kompetencijas, atrado naujų partnerystės formų 

tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto lėšomis įsigijome 16 ugdomųjų priemonių skirtų 

gamtosauginiam švietimui. Sėkmingai vykdėme gamtamokslinę projektinę veiklą įstaigoje. 

Įgyvendinome tarptautinį ekologinį-socialinį-švietimo projektą „Aš – žaliasis agurkėlis“: ugdėme 

vaikų gebėjimą dirbti komandoje, tyrinėti gamtoje, plėsti žodyną, susipažinti su kitų šalių 

gamtosauginėmis patirtimis. Dalyvavo 33 ugdymo įstaigos iš užsienio ir Lietuvos.  

Inicijavau ir skatinau dalyvauti mokyklų edukacinių erdvių 2022 m. konkurse, patekome į 

respublikinį etapą. Atnaujinome aplinką: pasodinome hortenzijų alėją, levandų labirintą, estetiškai 

pagražinti alpinariumai. Įgyvendintos priemonės gilino bendruomenės narių žinias, vaikus 

motyvavo aktyviai veiklai tyrinėjant, kuriant, žaidžiant skirtingose edukacinėse erdvėse. Siekiant 



diegti netradicinius ugdymo būdus ir metodus, skatinančius patirtinį vaikų ugdymą(si) siekiau, kad 

visų grupių mokytojai vestų veiklas lauke, ekodarže, šiltnamyje ir kt. edukacinėse erdvėse. 

Trečiojo strateginio prioriteto įgyvendinimui išsikeltas tikslas – aktyvios ir vieningos, 

puoselėjančios etnokultūros tradicijas, ugdančios pilietiškumą, skatinančios vaikų kūrybiškumą ir 

saviraišką, besimokančios bendruomenės kūrimas. Lopšelio-darželio bendruomenė yra 

besimokanti Mąstymo kultūros ugdymo mokykla apjungianti visą įstaigos bendruomenę. Įstaigoje 

yra parengti du mentoriai. Tam, kad užtikrinti Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos metodo 

panaudojimo privalumus vaikų mokymosi mokytis kompetencijos ugdymui, inicijavau paskaitas 

tėvams, mokymus Lopšelio-darželio ir Kėdainių rajono pedagogams „Mąstymo kultūros ugdymo 

mokyklos“ įrankių pritaikymas vaikų darželyje“. Įvyko 9 renginiai. Visi įstaigos pedagogai 

pagilino žinias, 65 % tėvų išbandė metodo įrankius ir privalumus, 26 rajono pedagogai susipažino, 

atliko praktines užduotis. Siekiant kolegialaus grįžtamo ryšio įgyvendinant respublikinį projektą 

„Kryptingas vaikų mokymosi mokytis kompetencijų ugdymas taikant „Mąstymo įpročių“ metodą“ 

inicijavau parengti ir pristatyti stendinį pranešimą „Mąstymo kultūros ugdymo mokyklos įrankių ir 

įpročių taikymas – mūsų patirtis“. Kartu su projekto partneriais parengta metodinė priemonė – 

„Metodinės gairės“ turinčios išliekamąją vertę – ja galės naudotis visi besidominantys metodo 

strategijų modeliais.  

Plėtojant etnokultūros tradicijas suorganizuoti 5 renginiai, įtraukta apie 85 % vaikų ir 45 % 

tėvų, aktyvinant „Tėvų universiteto“ veiklą buvo organizuotos 3 paskaitos tėvams (dalyvavo 35 % 

tėvų), parengta 11 informacinių lankstinukų – susisteminta tėvams prieinama forma medžiaga. 

Skatinant įstaigos sutelktumą ir bendrystę, mokymosi kitose aplinkose idėją, kultūrų pažinimą 

telkiau Lopšelio-darželio bendruomenę – organizavau 3 edukacines išvykas, kuriose dalyvavo apie 

70 % darbuotojų, pagerėjo tarpusavio santykiai. 100 % sudarytos sąlygos kelti kvalifikaciją 

administracijai, mokytojams, aptarnaujančiam personalui. Įvyko seminaras bendruomenei 

„Bendravimas ir bendradarbiavimas. Kaip susikalbėti?“, paskaita „Mokytojo padėjėjo vaidmuo 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“.  

Sėkmingai įgyvendinti 3 tęstiniai programos „Erasmus+“ projektai: dalyvavo 95 % 

pedagogų, įsigyta 16 priemonių gamtamoksliniam ugdymui, 50 mokomųjų knygų lavinančių 

mąstymo įpročius ir 2 ugdomosios priemonės. Stiprinant socialinę partnerystę inicijavau Padėkos 

popietę, kūrybines dirbtuves. Plėtojant tinklaveiką tarp ikimokyklinių įstaigų, skatinau mokytojų 

kūrybiškumą kartu su vaikais kurti ir parengti maketą (tiltą per Nevėžį) skirtą miesto šventės 

jubiliejui.  

Įstaigos veiklos kokybei įsivertinti subūriau komandą ir inicijavau vidinį visuminį įstaigos 

įsivertinimą. Apklausoje dalyvavo 57 % tėvų ir 17 % mokytojų. Vidinis įsivertinimas padėjo 

atskleisti stipriąsias ir silpnąsias įstaigos veiklos puses, numatyti tobulintinas kryptis: ugdymosi 

aplinka, bendradarbiavimas su vaikų šeimomis ir besimokančios organizacijos kultūra. Skatinau 

komandą parengti ir pristatyti bendruomenei įstaigos veiklos tobulinimo planą. Vadovaujantis 

veiklos įsivertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į tėvų siūlymus, parengtas strateginis veiklos planas 

2023–2025 metams.  

Siekiau, kad būtų patenkinamas reikiamų švietimo pagalbos specialistų poreikis – nuo 

2022-09-01 vaikams, jų tėvams įstaigoje buvo teikiama psichologo pagalba. 2022 m. atestavosi 

vienas pedagogas ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai, 

kvalifikaciją tobulino 19 pedagogų ir 2 vadovai, kurie dalyvavo 914 akad. val. kvalifikacijos 

kėlimo renginiuose.  

Aktyviai veikė Lopšelio-darželio ir mokytojų tarybos, tėvų komitetas. Teikėme informaciją 

apie įvairias veiklas, renginius, priemones, skelbėme naujienas internetinėje svetainėje 

www.kedainiaipuriena.lt ir socialinio tinklapio facebook.com paskyroje. Formuojant Lopšelio-

darželio įvaizdį, plėtojome viešuosius ryšius su žiniasklaida ir socialiniais partneriais, sukurtas 

naujas, patrauklus įstaigos logotipas. Įstaiga metus užbaigė be skolų, gavo paramą iš 1,2 % GPM – 

1788,05 Eur. Lopšelio-darželio 2022 metų veiklos planas įgyvendintas. Parengta metinio veiklos 

plano įgyvendinimo sėkmingumo analizė pristatyta Lopšelio-darželio tarybos ir mokytojų tarybos 

posėdžiuose, kuriuose jai pritarta ir įvertinta labai gerai. 



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. Taikyti 

„Mąstymo 

mokyklos“ 

elementus 

ugdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Didės ugdymo 

organizavimo 

kokybė. 

Sustiprės 

vaikų 

mokymosi 

mokytis 

kompetencija 

ir mąstymo 

įpročiai. 

 

 

 
 

Visose grupėse 

ugdymo turinys 

įgyvendintas 

panaudojant 

„Mąstymo kultūros 

ugdymo mokyklos“ 

elementus. 

 

 

 

 

Du kartus per mėnesį 

metodinėje grupėje 

vykdyti vestų veiklų 

aptarimai, 

organizuotos 

mokytojų mentorių 

konsultacijos. 

 

II pusm. suorga-

nizuota metodinė 

diena rajono 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo mokytojams 

„Mąstymo mokyklos 

elementai ugdymo 

procese“. 

 

 

 

IV ketv. parengti ir 

pateikti dokumentus 

„Mąstymo kultūros 

ugdymo mokyklos“ 

akreditacijai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visose grupėse 100% ugdymo 

turinys įgyvendinamas 

integruojant į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

programas „Mąstymo kultūros 

ugdymo mokyklos“ elementus: 

mąstymo žemėlapius, de Bono 

kepures, aukštesnio lygio 

klausimus, mąstymo raktus, 

ugdomi mąstymo įpročiai. 

 

Du kartus per mėnesį vyksta 

veiklos, kuriose buvo naudojami 

mąstymo įrankiai, pristatymas ir  

aptarimas. Prieš planuojant 

veiklas vyksta mentorių 

konsultacijos pedagogams.   

 

 

Rugsėjo ir spalio mėn. 

organizuotos metodinės dienos 

„Mąstymo mokyklos elementai 

ugdymo procese“, kuriose 

dalyvavę 26 rajono 

ikimokyklinio ir priešmo-

kyklinio ugdymo pedagogai, 

išklausė „Mąstymo kultūros 

ugdymo mokyklos“ mentorės 

pristatymus ir atliko praktines 

užduotis.  

 

Pritarus Lopšelio-darželio 

tarybai teikiau prašymą (2022-

12-12, S-184) Kėdainių rajono 

savivaldybei dėl pritarimo 

„Mąstymo kultūros ugdymo 

mokyklos“ akreditacijai, gavus 

pritarimą (2022-12-20, AS-

4866), subūriau įstaigoje darbo 

grupę (2022-12-28, Nr. V-169). 

Parengti dokumentai (sugru-

puoti, svarbiausi įrašai išversti į 

anglų k.).  

 



Tėvų apklausos 

duomenimis ugdymo 

kokybę „labai gerai“ 

ir „gerai“ vertina ne 

mažiau kaip 70 % 

tėvų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patraukliai 

pateikiamas ugdymo 

turinys skatina vaikus 

lankyti ugdymo 

įstaigą ir ne mažiau 

kaip šešis mėn. per 

metus pasiektas ne 

mažesnis kaip 75 % 

vaikų lankomumas. 

2022 m. spalio mėn. atliktas 

visuminis veiklos kokybės 

įsivertinimas, kuriame dalyvavo 

100 tėvų. Atlikus apklausos 

analizę, paaiškėjo, kad vaiko 

gerovę Lopšelyje-darželyje 94 

% tėvų vertina labai gerai, 

ugdymo(si) aplinkas gerai 

vertina 89 % respondentų, 82 % 

apklaustųjų nurodo, kad  

pakankamai supažindinti ir 

informuoti apie ugdymo planus 

ir tikslus, naudojamas ugdymo 

strategijas ir priemones, 

teigiamai vertina pažintinę 

aplinką. 

 

Ugdymo procese naudojamos 

priemonės, t. y. mąstymo raktai, 

de Bono kepurės, emocijų 

valdymo žaidimai, relaksacijos 

kambarys ir kt. užnorina vaikus 

lankyti darželį. Vaikų 

lankomumo rodiklis per šešis 

mėn. buvo apie 80 %. 

1.2. Užtikrinti 

ugdymosi 

veiksmingumą 

vertinant 

kiekvieno vaiko 

pasiekimus ir 

pažangą. 
 

Efektyvi 

vaiko 

individualios 

pažangos 

vertinimo 

sistema 

pagerina 

ugdymo(si) 

procesą, 

tobulėja 

pedagogų 

gebėjimai bei 

tėvų įtraukimo 

būdai 

atliekant 

vaikų 

pasiekimų 

vertinimą. 

II ketv. metodinėje 

grupėje, mokytojų 

taryboje priimti 

susitarimai kaip ir 

kokiu nuoseklumu 

fiksuojami bei 

vertinami vaiko 

pasiekimai. 

 

 

 

 

 

Vykdyta nuosekli 

individualios 

pagalbos vaikui 

priežiūra. Kartą per 

ketvirtį organizuoti 

pasitarimai apie vaikų 

pasiekimų pokyčius, 

individualią pažangą.  

 

 

 

 

 

Priimti susitarimai pastoviai 

rinkti informaciją analizuojant 

vaiko sukurtus mąstymo 

žemėlapius; stebint ir fiksuojant 

vaiko mąstymo įpročius; stebint 

vaiką natūralioje veikloje, t. y. 

žaidžiant, tyrinėjant, kuriant, 

judant; pokalbio su tėvais ir 

vaikais metu; analizuojant vaiko 

kūrybą, veiklos, elgesio vaizdo 

įrašus, nuotraukas. Vertinimas 

vykdomas 2 k. metuose.  

 

Vykdant nuoseklią indivi-

dualios pagalbos vaikui 

priežiūrą, buvo organizuojami 

pasitarimai, kurių metu kartu su 

mokytojais analizavome vaiko 

pažangos ir pasiekimų pokyčius, 

kurie buvo fiksuojami 

diagramose, individualiuose 

segtuvuose. Nuolat buvo 

bendraujama su ukrainiečių 

vaikų tėvais, aptariant jų 

pasiekimus, pažangą. 

Numatėme pagalbos būdus 



 

 

 

Birželio mėn. 

organizuotos 

konsultacijos, atvirų 

durų dienos tėvams 

vaikų pasiekimams ir 

pažangai aptarti. 

Dalyvauja ne mažiau 

kaip 70 % šeimų. 

 

II pusm. vyksta 

dvišaliai / trišaliai 

pokalbiai tarp 

pedagogų, švietimo 

pagalbos specialistų ir 

tėvų. Dalyvauja ne 

mažiau kaip 90 % 

tėvų. 

 

II ketv. mokytojų 

tarybos posėdyje 

aptartos Vaiko 

individualios 

pažangos ir 

pasiekimų ataskaitos. 

Vertinimo metu ne 

mažiau kaip 90 % 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų padarė 

individualią pažangą. 

vaikams, susiduriantiems su 

ugdymosi sunkumais.  

 

Birželio mėn. organizuotose 

atvirų durų dienose dalyvavo 90 

% būsimų ugdytinių šeimų. 

Vaikų pasiekimams ir pažangai 

aptarti dalyvavo 95% šeimų. 

Aptarimai vyko individualių 

pokalbių metu. 

 

 

Rugsėjo–spalio mėn. vyko 

individualūs pokalbiai su naujai 

atėjusių vaikų tėvais. Mokytojai 

aptarė su tėvais  vaiko 

pasiekimų lygį, būdus ir 

metodus tolimesniam vaiko 

ugdymui(si). Dalyvavo 93 % 

tėvų. 

 

Mokytojų tarybos posėdyje 

pristatytos, aptartos mokytojų, 

pagalbos mokiniui specialistų 

ataskaitos apie vaiko pasiekimus 

ir pažangą. 90 % vaikų padarė 

individualią pažangą. 

1.3. Telkti 

bendruomenę 

asmeniniam 

tobulėjimui, 

plėtojant 

bendruomenės 

narių 

bendradarbiavimo, 

lyderystės ir 

skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijas. 

Darbuotojai 

tobulindami 

kvalifikaciją ir 

vykdydami 

gerosios 

patirties 

sklaidą darys 

poveikį 

mokymuisi. 

II ketv. ne mažiau 

kaip 40 % darbuotojų 

teikia siūlymus 

edukacinių erdvių 

atnaujinimui ir juos 

įgyvendina. Lopšelis-

darželis teikia 

paraišką dalyvauti 

mokyklų edukacinių 

erdvių konkurse. 

 

Vieną kartą per metus 

kiekvienas mokytojas 

veda atvirą veiklą 

lauko edukacinėse 

erdvėse, dalinasi 

įstaigos bendruome-

nėje darbo patirtimi. 

 

40 % įstaigos darbuotojų teikė 

pasiūlymus edukacinių erdvių 

atnaujinimui. Įkurtas levandų 

labirintas, hortenzijų mini alėja, 

įrengtas vabzdžių viešbutis. 

Dalyvavome mokyklų 

edukacinių erdvių konkurse ir 

patekome į nacionalinį konkurso 

etapą.  

 

 

Visų grupių mokytojos vedė 

pažintines veiklas ekodarže, 

šiltnamyje, sporto aikštyne.  

Šiltuoju metų laiku veikė 

„Lauko laboratorija“. 

Rudenį labirintai buvo kuriami 

iš lapų, žiemą – iš sniego. 

Įgyvendindami projektą 



 

 

 

 

 

 

 

II pusm. organizuotas 

kvalifikacijos 

tobulinimo seminaras 

lyderystė tema. 

 

 

 

 

 

IV ketv. du Lopšelio-

darželio mokytojai 

dalinasi darbo 

patirtimi skaitmeninio 

raštingumo 

kompetencijai 

tobulinti. 

„Edukacinės veiklos lauko 

aplinkoje“ 95 % mokytojų vedė 

įvairias veiklas lauko 

edukacinėse aplinkose, vykdė 

veiklų refleksijas, demonstravo 

filmuotas veiklas. 

 

Efektyvaus savęs kaip lyderių 

pažinimui, lyderystės skatinimui 

2022-10-31 įstaigoje  buvo 

organizuotas seminaras 

„Lyderystė. Tolerantiškas 

bendravimas ir bendradar-

biavimas“, kuriame dalyvavo 

apie 70 % pedagogų. 

 

Gruodžio mėn., tobulinant 

skaitmenines kompetencijas, dvi 

mokytojos vedė mokymus: 

„Skaitmeninio raštingumo 

kompetencijos tobulinimo 

galimybės Lopšelyje-darželyje“. 

98 % pedagogai išbandė ir 

įvaldė Google įrankius, mokėsi 

kurti QR kodus, susipažino su 

galimybe pasirengti skaidres 

panaudojant Pitch platformą.  

  

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.  

2.2.   

  

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. Patrauklaus įstaigos įvaizdžio 

kūrimas. 

Inicijuotas ir sukurtas naujas Lopšelio-darželio 

logotipas ir vėliava. Dalinai atnaujinta interneto 

svetainė. 

3.2. Saugios aplinkos kūrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Atlikta elektros tinklo patikra, įvertinus rizikas ir 

pašalinus trūkumus (patikros aktas 2022-05-12, Nr. 

22-357D, atliktų darbų aktas 2022-08-31) pilnai 

pakeista Lopšelio-darželio virtuvės įranga, 

užtikrintos virtuvės darbuotojų darbo sąlygos. 

 

Suremontuotos dviejų grupių patalpos, atnaujintas 

bendruomenės kambarys, dailės studija, įsigytos 

keturioms patalpoms žaliuzės, pakeisti vartai ir 

varteliai, langai menų kabinete, pakabinta iškaba su 

nauju įstaigos logotipu. 

3.3. Inicijuotos ir sėkmingai įvertintos 2022 m. birželio mėn. parengta paraiška (Kėdainių 



dvi naujos projektinės paraiškos. 

         

rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos projektų finansavimo 

biudžeto lėšomis) „Psichologinis atsparumas ir 

ugdymas stiprinant bendruomenę: nuo atidumo sau 

iki pasirūpinimo kitais“. Rugsėjo–gruodžio mėn.  

vyko 4 mokymai, 1 – kūrybinės dirbtuvės, 20 – 

fizinio aktyvumo užsiėmimų bendruomenės 

nariams. Patobulinta darbuotojų kompetencija 

psichikos sveikatos srityje. 

 

2022 m. liepos mėn. parengta paraiška (Kėdainių 

rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų 

švietimo ir tęstinio mokymosi programų, 

finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis) 

„Mąstymo įpročių“ metodo taikymas – efektyvaus 

ugdymo pagrindas. Spalio–gruodžio mėn. vyko 7 

mokymai bendruomenės nariams, 2 mokymai 

Kėdainių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

pedagogams. Pritrauktos papildomos lėšos ir 

įsigytos priemonės dviem priešmokyklinio ugdymo 

grupėms.  

3.4. Švietimo pagalbos teikimas.  Švietimo įstaigoje sudarytos kiekvienam vaikui 

lygiavertės sąlygos ugdytis. Patvirtinti papildomi 

švietimo pagalbos etatai užtikrina tinkamas 

ugdymo(si) sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių 

turintiems vaikams. Skirtas mokytojo padėjėjo 1 

etatas (2022-08-26, Nr. AS-34477) ir 0,5 logopedo 

etato (2022-10-28, Nr. TS-266). 

 

Logopedo kabinete įrengtas interaktyvus ekranas 

SMART BOARD, kuris padeda specialiųjų 

ugdymosi poreikių vaikams įsitraukti į veiklas,  

motyvuoja atlikti užduotis.  

3.5. Sustiprinta įstaigos socialinė 

tinklaveika.  

Parengtos 4 naujos ir atnaujintos 5 buvusios 

socialinės partnerystės sutartys atitinkančios 

aktualias teisės aktų versijas. 

Bendradarbiaujant su Kėdainių J. Paukštelio 

progimnazija ir Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija 

organizuota gamtamokslinė konferencija, 

pedagogai dalinosi patirtimi, 1 grupės ugdytiniai ir 

tėvai įsitraukė į konferencijos neformaliąją dalį. 

Bendradarbiaujant su Kėdainių sporto arena 1 kartą 

metuose organizuojami visai bendruomenei fizinį  

aktyvumą skatinantys renginiai. 

Bendradarbiaujant su LKSKA NEMUNAS 

asociacija vykdomi renginiai: Sniego diena ir 

Judėjimo savaitė įtraukiantys 100 % vaikų ir 

pedagogų, apie 60 % tėvų. 

Bendradarbiaujant su Kėdainių krepšinio klubu 

„BC SAVI“ organizuojamos neformaliojo 

užsiėmimų krepšinio veiklos, kuriose dalyvauja 

apie 30 % ugdytinių. 



 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.       

4.2.       

 

 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. Lyderystės įgūdžių tobulinimas. 

 

 

 


