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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ (toliau – Įstaiga) įgyvendina Įstaigos ikimokyklinio 

ugdymo ir Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programas. Po reorganizacijos, prijungus lopšelį-
darželį „Putinėlis“, nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos įstaigoje veikia du struktūriniai padaliniai – 
Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ skyrius (toliau –
Skyrius). Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis, veikia 15 grupių (3 priešmokyklinio ugdymo 
grupės, 4 ankstyvojo amžiaus grupės, 8 ikimokyklinio ugdymo grupės), kurias lanko 268 vaikai. 
Įstaigoje yra patvirtinta 70,35 etato, finansuojamo iš valstybės ir savivaldybės biudžeto: 33,15 etato 
skirta pedagoginiams, 37,2 – nepedagoginiams darbuotojams. 

Praėjusiais metais Įstaiga veikė, vadovaudamasi 2022–2024 m. strateginiu planu (toliau – 
Strateginis planas) ir 2022 m. veiklos planu (toliau – Veiklos planas). Įstaigos bendruomenė 2022 
m. numatė šią prioritetinės veiklos kryptį: siekti vaiko gerovės, teikiant veiksmingą švietimo pagalbą 
įvairių gebėjimų vaikams, inovatyviai, kryptingai ir kokybiškai organizuojant ugdymo procesą, 
sėkmingai bendradarbiaujant. Strateginiams tikslams įgyvendinti Strateginiame ir Veiklos planuose 
buvo iškelti konkretūs veiklos tikslai ir uždaviniai, numatytos pamatuotos priemonės laukiamam 
rezultatui pasiekti. 

Siekiant Strateginio plano pirmojo tikslo – užtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą 
– Įstaigos veikla buvo orientuojama į ugdymo proceso kokybės gerinimą, siekiant stiprinti 
bendruomenės komunikavimo, partnerystės ir lyderystės darną bei skatinant požiūrio į vaiką ir jo 
ugdymą(si) kaitą. Tikslui pasiekti buvo vykdomi trys Veiklos plano uždaviniai:  

– įgyvendinant pirmąjį uždavinį – telkti bendruomenę savalaikei bei individualiai vaiko 
gerovei, kuriant naujas ir tobulinant esamas edukacines erdves vaiko poreikiams tenkinti – sėkmingai 
įgyvendintos priemonės mokytojų ir grupių bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimui: veikė 4 
kūrybinės darbo grupės, apjungusios bendraminčius etnokultūros puoselėjimui ir plėtotei, vaikų 
sveikatai naudingų gebėjimų, įpročių ir nuostatų ugdymui, STEAM ir lauko pedagogikos idėjų 
taikymui, vaikus motyvuojančių veiklai lauko ir vidaus aplinkų kūrimui. Vyko 6 kūrybinės dirbtuvės 
grupių bendruomenėse, tėvų inicijuotos edukacinės veiklos Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės 
viešojoje bibliotekoje, Klaipėdos lėlių teatre, tėvelių darbovietėse. Vykdyti 4 etnokultūriniai 
renginiai įstaigoje, 6 – Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, Klaipėdos etnokultūros centre. 
Kūrybinės darbo grupės inicijavo 3 respublikinius projektus, 2 įstaigos projektus skirtus Klaipėdos 
miesto 770-mečiui paminėti, 1 tarptautinį, 1 respublikinį (Skyriuje) projektus, respublikinę piešinių 
parodą, 2 ugdytinio piešinių parodas Klaipėdos viešosiose erdvėse. Dalyvauta 20 tarptautinių 
projektų (iš jų 17 – Skyriuje), 48 respublikiniuose projektuose (iš jų 38 – Skyriuje), 26 miesto 
projektuose (iš jų 20 – Skyriuje), 2 tarptautiniuose, 4 respublikiniuose konkursuose, 5 renginiuose, 
skirtuose miesto gimtadieniui paminėti įvairiose miesto viešosiose erdvėse. Įstaigos ugdytiniai 
dalyvavo respublikinių projektų „Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Sveikatiada“ veiklose (dalyvavo visi 
lopšelio-darželio „Radastėlė“ vaikai), vykdytos Įstaigos vaikų fizinio aktyvumo veiklos lauko 
aplinkose.  

Įstaigoje organizuotos 6 bendruomeniškumo akcijos (iš jų 1 – Skyriuje), kurių metu 
paaukota parama skirta 2 beglobių gyvūnų prieglaudoms, Maltiečių globojamiems seneliams, 800 
Eur skirta Tarptautinės ukrainiečių mokyklos Klaipėdos skyriui, 1500 Eur. – pagalbos ukrainiečiams 
centrui. 
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Siekiant įtraukti Įstaigos bendruomenę į sprendimų priėmimą ir veiklas, susijusias su 
ugdymo turinio įgyvendinimu, atliktos vaikų, tėvų ir mokytojų apklausos „Kokio darželio norime“, 
atsižvelgiant į vaikų pasiūlymus, kieme įrengtas „Gėlių labirintas“, atnaujintos dviračių trasos, 
susitarta dėl saugaus elgesio kieme. Atliktas Įstaigos veiklos visuminis įsivertinimas, ieškota naujų 
būdų skatinti tėvų į(si)traukimą į ugdymo ir valdymo procesus. Organizuoti visi planuoti Tėvų 
tarybos (aktyvo) posėdžiai, virtualus Tėvų forumas „Kaip palengvinti komunikaciją tarp darželio ir 
jį lankančių vaikų tėvų“, parengtas bendradarbiavimo su šeima modelis.  

– įgyvendinant antrąjį uždavinį – gerinti mokinių pasiekimus ir veiksmingą švietimo pagalbą 
įvairių gebėjimų ugdytiniams – buvo sėkmingai vykdytos priemonės, susijusios su mokytojų 
gebėjimų, kuriant saugią emocinę aplinką, siekta vaikų emocinės gerovės. Bendradarbiaujant su 
Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos (toliau – PPT) psichologais, Įstaigos mokytojams 
organizuotas paskaitų ciklas „Pagalbos vaikui, šeimai ir ugdymo įstaigai teikimo modelis. Proceso 
eiga nuo vaiko sutikimo iki realios pagalbos“ (dalyvavo 98 % mokytojų), 12 mokytojų dalyvavo 
„Savipraktikos ir savireguliacijos“ mokymuose. 66 % mokytojų kėlė savo kompetenciją įtraukiojo 
ugdymo, 35 % – emocinio intelekto ugdymo srityse.  

Siekiant vaiko emocinės gerovės, į Įstaigos Ikimokyklinio ugdymo ir Priešmokyklinio ugdymo 
bendrąją programas buvo integruotos atnaujintos Fizinio ugdymo ir sveikatingumo bei 
Etnokultūrinio ugdymo neformaliojo vaikų švietimo programos ir neformaliojo vaikų Etnokultūrinio 
ugdymo programa (Skyriuje), kuriose dalyvavo visi vaikai. 3 priešmokyklinėse grupėse sėkmingai 
įgyvendinta tarptautinė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“, 4 
ikimokyklinėse grupėse buvo įgyvendinama tarptautinė emocinio intelekto ugdymo programa 
„Kimochis“ (3 –Įstaigoje, 1 – Skyriuje).  

Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstytas 17 vaikų (11 – Įstaigoje, 6 – Skyriuje) 
specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas PPT. 6 vaikams (5 – Įstaigoje, 1 – Skyriuje) suteikta 
mokytojo padėjėjo pagalba. 57 (28 – Įstaigoje,  29 – Skyriuje) vaikams teikta logopedo pagalba, 
kalba ištaisyta 32 % vaikų.  

– įgyvendinant trečiąjį uždavinį – tobulinti ugdymo praktikos kokybę, padedant 
mokytojams diegti mokslo pažanga grindžiamą ugdymą ir inovatyvias formas, pedagoginius 
metodus bei priemones, plėtojant ir stiprinant proaktyvaus mokytojo vaidmenį, sėkmingai įvykdytos 
priemonės, susijusios su pedagogų inovatyvių ugdymo metodų taikymo kompetencijų gerinimu ir tų 
metodų taikymu ugdomojoje veikloje, edukacinių lauko erdvių kūrimu. Mokytojai išbandė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos parengtas metodines rekomendacijas ikimokyklinio ugdymo 
mokytojams „Žaismė ir atradimai“ bei metodines rekomendacijas priešmokyklinio ugdymo 
mokytojams „Patirčių erdvės“. 4 mokytojai dalyvavo Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros 
centro (toliau – KPŠKC) mokymuose „Inovacijomis grįstas priešmokyklinis ugdymas“, 7 mokytojai 
– „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas“. 8 Skyriaus mokytojai dalyvavo mokymuose „LEAN 
modelio diegimas, siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo 
įstaigų veikloje“. Organizuoti Įstaigos mokytojų savitarpio mokymai inovacijų taikymo ugdymo 
procese srityje  – l.-d. „Dobiliukas“ mokytojų praktikumas „Kaip dirbti vadovaujantis 
rekomendacijomis „Žaismė ir atradimai“ (dalyvavo 22 mokytojai), dvi metodinė dienos, kur Įstaigos 
mokytojai dalinosi savo patirtimi ir idėjomis taikant inovatyvius ugdymo metodus (išbandyta 18 
rekomenduojamų veiklų, parengti pristatymai). 37 % (2021 m. – 30 %) ugdomųjų veiklų vyksta 
lauke – tiek Įstaigos kieme, tiek už teritorijos ribų. 2022 m. vaikai vyko į 76 (iš jų 18 – Skyrius) 
pažintinių-edukacinių išvykų į miesto erdves, kultūros įstaigas. 1 mokytojas parengė ir skaitė 
pranešimą NŠA projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 
ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir plėtotė“ apskritojo stalo diskusijoje, parengti 9 
pranešimai tėvams, 12 pranešimų Įstaigos mokytojams. 

Siekiant Strateginio plano antrojo tikslo – užtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) 
reikalavimus atitinkančią aplinką – Įstaigos veikla buvo orientuojama į edukacinių aplinkų kūrimą, 
patalpų būklės atnaujinimą, šiuolaikinių ugdymo(si) priemonių įsigijimą. Tikslui pasiekti buvo 
vykdomas vienas Strateginio plano uždavinys – pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms. 
Savivaldybės lėšomis pakeista dalies pastato elektros instaliacija, suremontuotas koridorius, rėmėjų 
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lėšomis įrengtas gėlių labirintas kieme. Mokytojų iniciatyva atnaujintos 2 ugdymo aplinkos lauke, 
įsigytos priemonės STEAM laboratorijai. Įsigyta metodinės literatūros, ugdymo priemonių grupėms, 
muzikos salei, metodiniam kabinetui, judriosioms veikloms lauke. Įstaiga įsigijo 6 kompiuterius, 3 
planšetinius kompiuterius, 1 interaktyvų ekraną. 

2022 m. Įstaigos finansinė situacija buvo tokia: 
Finansavimo 

šaltinis 
Lėšos (tūkst. Eur) Pastabos 

 Planas 
(patikslintas) 

Panaudota 
lėšų 

Įvykdymas 
(%) 

Savivaldybės 
biudžetas (SB) 

506,848 
4,9 
9,938 
1 
2 
3,1 

501,131 
4,9 
8,908 
1 
2 
3,1 

98,87 
100 
89,64 
100 
100 
100 

liko nepanaudota 5555 eurai  
išeitinės išmokos lėšų 
darbuotojams nusprendus likti 
dirbti įstaigoje 

Specialioji 
tikslinė dotacija 
(VB) 

407,834 
 

406,795 
 

99,75 
 

186 eurų liko nepanaudoti 
socialiniam draudimui, 853 eurai 
nepanaudoti už 2 d. ligos išmokų 

Įstaigos gautos 
pajamos 
(surinkta pajamų 
SP), iš jų: 

121,863 
9,9 

102,065 
9,9 

83,75 
100 

Dėl sergamumo gripu ir kitomis 
virusinėmis ligomis sumažėjęs 
vaikų lankomumas lėmė 83,75 % 
pajamų surinkimą pagal planą 

Pajamų išlaidos 
(SP) 

1,6 0,554 34,63 Surinktos lėšos nepanaudotos 
siekiant iš likutinių lėšų 
suremontuoti salę skyriaus 
pastate 

Projektų 
finansavimas 
(ES; VB;SB) 

5,290 
12,565 

5,288 
12,565 

99,96 
100 
 

 

Kitos lėšos 
(parama 2 % 
GM ir kt.) 

6,180 2,858 46,25  

Iš viso 1,093,018 1,062,063 97,17  
Kreditinis įsiskolinimas (pagal visus 
finansavimo šaltinius) 2023 m. sausio 1 d.  

  

 
Įstaigoje 2022 m. patikrinimus atliko Klaipėdos m. savivaldybės audito ir kontrolės tarnyba 

(2022-07-15; 2022-06-13), kontrolės tarnyba „Inspectum“ (2022-05-16; 2022-09-13), Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnyba (2022-03-24) ir Nacionalinis sveikatos centras (2022-12-23). 
Nustatyti trūkumai buvo pašalinti teisės aktų numatyta tvarka. 

2022 m. Įstaigoje liko neišspręstos tokios vidaus ir išorės faktorių sąlygotos problemos: labai 
prasta pastato išorės ir vidaus būklė (būtina pastatą apšiltinti, atlikti laiptinės, koridoriaus, rūsio 
patalpų remontą, pakeisti vidaus patalpų duris), perplanuoti lauko žaidimų erdvę, pritaikant ją 
šiuolaikiniams ugdymo poreikiams, atnaujinti lauko aikštelių ir takų dangą, žolynus, aptverti tvora 
visą Įstaigos teritoriją, įrengti modernų sporto aikštyną, įsigyti informacinių ir komunikacinių 
technologijų, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių. Skyriuje būtina atlikti Įstaigos pastato, 
vidaus patalpų remontą, pakeisti skyriaus teritorijos tvorą, įsigyti naują ir atnaujinti turimą lauko 
užsiėmimams skirtą inventorių, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų. 

Planuojant 2023 metų veiklą, Įstaigos bendruomenė susitarė dėl tokių prioritetų: gerinant 
vaiko pažangą ir veiksmingos švietimo pagalbos įvairių gebėjimų vaikams teikimą, taikant 
inovatyvų ir atnaujintą ugdymo turinį ugdyti aktyvią ir kūrybingą asmenybę saugioje, šiuolaikinius 
ugdymo(si) reikalavimus atliepiančiosje aplinkoje 
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II SKYRIUS 
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų užduotys  Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo 

rodikliai  
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Igyvendinti 
Klaipėdos miesto 
savivaldybės 
švietimo įstaigų, 
įgyvendinančių 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo  
programas, 2021–
2025 metų 
pertvarkos 
bendrojo plano 2.3 
priemonę 

Užtikrintas 
sklandus įstaigų 
reorganizavimo 
procesas – 
lopšelio-darželio 
„Putinėlis“ 
prijungimas prie 
lopšelio-darželio 
„Radastėlė“ 

1. Parengtas Įstaigos 
reorganizavimo sąlygų 
aprašo projektas (iki 
2022 m. balandžio 1 
d.). 
2. Patvirtintos 
Klaipėdos lopšelio-
darželio ,,Putinėlis“ 
reorganizavimo 
prijungimo būdu prie 
Klaipėdos lopšelio-
darželio ,,Radastėlė“ 
sąlygos viešai 
paskelbtos Įstaigos 
interneto svetainėje, 
supažindinta 
bendruomenė 
svetainėje (iki 2022 m. 
gegužės 1 d.). 
3. Parengti Įstaigos 
reorganizavimo 
dokumentai (iki 2022 
m. rugpjūčio 1 d). 
 
 
 
 
 
4. Nauji lopšelio-
darželio „Radastėlė“ 
nuostatai įregistruoti 
Registrų centre (iki 
2022 m. rugsėjo l d.); 
Užtikrintas sklandus 
darbuotojų darbo 
santykių pakeitimas 
(nefiksuota skundų dėl 
darbo teisės pažeidimų 
reorganizavimo 
procese) 

1.Parengtas Įstaigos 
reorganizavimo sąlygų aprašo 
projektas 2022 m. kovo 1 d. 
 
 
1. Patvirtintos Klaipėdos 
lopšelio-darželio ,,Putinėlis“ 
reorganizavimo prijungimo būdu 
prie Klaipėdos lopšelio-darželio 
,,Radastėlė“ sąlygos viešai 
paskelbtos Įstaigos interneto 
svetainėje, supažindinta 
bendruomenė svetainėje 2022 m. 
kovo 30 d., Registrų centre 
įregistruoti 2022-03-31.  
 
 
 
 
3.1. Parengti ir patvirtinti nauji 
lopšelio-darželio „Radastėlė“ 
nuostatai, patvirtinti Klaipėdos 
miesto savivaldybės tarybos 
2022-04-28 sprendimu Nr.T2-
105; 
3.2. Apie Įstaigos reorganizaciją 
pranešta kreditoriams 2022-03-
30. 
4.1. Nauji Įstaigos nuostatai 
įregistruoti Registrų centre 2022-
08-31; 
4.2. Pasirašyti susitarimai dėl 
lopšelio-darželio „Putinėlis“ 
darbuotojų perkėlimo; 
4.3. Darbo santykių pakeitimai 
įrašyti darbuotojų sutartyse 

1.2. Bendruomenės 
telkimas 
įgyvendinant 
ugdymo turinį 

Įstaigos 
bendruomenė 
įtraukta į 
sprendimų 
priėmimą ir 
veiklas, susijusias 

1. Atlikta 20 % vaikų, 
60 % tėvų, 80 % 
darbuotojų apklausa 
„Kokio darželio 
norime“, rezultatai 
pristatyti 

1. Apklausoje dalyvavo 52 
priešmokyklinių ir vyresnių 
grupių vaikai (31 %), 102 tėvai 
(60,7 %) ir 18 pedagogų (81,8 
%). Į pasiūlymus atsižvelgta 
rengiant Įstaigos 2023-2023 m. 
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su ugdymo turinio 
įgyvendinimu. 
Mokytojai 
kolegiškai 
bendradarbiauja 
su kitais 
mokytojais ir 
specialistais, 
siekia gauti 
grįžtamąjį ryšį  

bendruomenės 
susirinkimuose, į 
pasiūlymus 
atsižvelgiama rengiant 
veiklos planavimo 
dokumentus. 
Sukauptos vaikų 
idėjos ir iniciatyvos, 
ne mažiau 25 % 
galimų realizuoti 
vaikų idėjų realizuoti 
ugdomosiose veiklose. 
2. Parengtas ir 
įgyvendinamas 
Įstaigos ir šeimos 
bendradarbiavimo 
modelis. 
 
 
 
 
3. Į edukacinių veiklų 
įgyvendinimą įtraukta 
ne mažiau 10 % tėvų. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Įvyko dvi metodinės 
dienos – 70 % 
mokytojų dalyvavo 
savitarpio mokymuose 
inovacijų taikymo 
ugdymo procese 
srityje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 2 patyrusių 
mokytojų teikiama 
mentoriaus pagalba 2 
jauniems 
specialistams 

strateginį planą, 2023 metų 
veiklos planą. (Mokytojų tarybos 
2022-05-31 protokolas Nr. V1-
02, Metodinio pasitarimo 2022-
10-25 protokolas Nr. 06); 
Atsižvelgiant į vaikų pasiūlymus, 
iš 4 galimų realizuoti idėjų 
įvykdytos 2 (50%) – įrengtas 
gėlių labirintas, sudarytos 
sąlygos judriai veiklai lauke 
(pažymėtos dviračių trasos, 
susitarta dėl saugumo laikymosi). 
(Metodinio pasitarimo 2022-04-
18 protokolas Nr. 03). 
2. Bendradarbiavimo su šeima 
formos aptartos Tėvų aktyvo 
posėdyje (2022-05-11 Nr.V5-
01), įvertintos tėvų apklausoje 
(Įstaigos 2022-11-18 visuminio 
įsivertinimo ataskaita), 
virtualiame Tėvų forume 2022 
gruodžio 21 d. išgrynintas 
bendradarbiavimo modelis. 
3. Įvyko 6 tėvų inicijuotos 
edukacinės veiklos tėvelių 
darbovietėse, 5 grupių 
bendruomenių kūrybinės 
dirbtuvės.  
Veiklose dalyvavo 22 % tėvų. 
(Mokytojų tarybos protokolas 
2022-05-31 Nr.V1-02, 
Metodinio pasitarimo 2022-12-
13 protokolas Nr. 07); 
4. Organizuotos 2 metodinės 
dienos ,,Inovatyvių ugdymo 
strategijų taikymas. Gerosios 
patirties sklaida" (dalyvavo 90 % 
mokytojų), kuriose 12 Įstaigos 
mokytojų pristatė savo patirtį, 
idėjas taikant inovatyvius 
ugdymo metodus, 22 mokytojai 
dalyvavo l.-d. „Dobiliukas“ 
pedagogų praktikume 
„Inovatyvus ikimokyklinis 
ugdymas. Kaip dirbti su 
ikimokyklinio ugdymo 
metodinės medžiagos priemonių 
rinkiniais?“.  
5. 2 mokytojai teikė pagalbą 3 
jauniems specialistams 
(įsakymas 2022-01-12 Nr. V-05) 
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1.3. Patirtinės 
veiklos 
integravimas į 
ugdymo procesą 

Įgyvendintos 
ikimokyklinio-
priešmokyklinio 
ugdymo 
metodinės 
medžiagos 
rekomendacijos, 
skirtos darnaus 
vystymosi, 
kūrybingumo 
kompetencijoms, 
informacinių 
technologijų ir 
STEAM 
elementams 
ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio 
ugdymo srityse 

1. Ikimokyklinio 
ugdymo mokytojai  
išbandė ne mažiau 10 
metodinėse 
rekomendacijose 
„Žaismė ir atradimai“ 
siūlomų patirtinių 
veiklų, 
2. Priešmokyklinio 
ugdymo mokytojai 
išbandė ne mažiau 5 
metodinėse 
rekomendacijose 
„Patirčių erdvės“ 
siūlomų  projektų. 
3 .Ne mažiau 10 % 
rekomenduojamų 
patirtinių veiklų  
organizuotos lauke 

1. Ikimokyklinio ugdymo 
mokytojai išbandė 13 metodinėse 
rekomendacijose „Žaismė ir 
atradimai“ veiklų ir parengė jų 
pristatymus Power Point ir Canva 
formatu. 
 
 
2. Priešmokyklinio ugdymo 
mokytojai išbandė 5 metodinėse 
rekomendacijose „Patirčių 
erdvės“ siūlomų veiklų ir 
parengė 2 pristatymus Power 
Point formatu.  
 
3. 4 iš 18 išbandytų veiklų (22 %) 
organizuotos lauko edukacinėse 
erdvėse  

 
 
 

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 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
3.1. Parengtas ir pristatytas pranešimas NŠA 
projekto „Neformaliojo vaikų švietimo, 
ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo 
ugdymo vertinimo, įsivertinimo tobulinimas ir 
plėtotė“ apskritojo stalo diskusijoje „Aukštos 
kokybės ugdymo(si) patirtis ankstyvojoje 
vaikystėje – kiekvieno vaiko teisė ir valstybės 
pareiga“. 

Apibendrinta Įstaigos darbuotojų patirtis praktiškai 
išbandant Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo įstaigų išorinio vertinimo metodiką, 
pristatyta Klaipėdos ikimokyklinių įstaigų 
vadovams, skatina Įstaigos bendruomenę  
susitelkti, tobulėti, dalintis nauja patirtimi su 
kolegomis, numatyti tolimesnę ugdymo kokybės 
tobulinimo strategiją  

3.2. Rėmėjų lėšomis (2,5 tūkst. Eur.) Įstaigos 
ugdytiniai apdovanoti kalėdinėmis 
dovanėlėmis.   
Tėvų 1,2 procentų pajamų mokesčio dalies 
paramos lėšomis įrengtas gėlių labirintas 

Į Įstaigos kultūros formavimą įtraukti ugdytinių 
šeimų nariai, socialiniai partneriai.  
Pagerinta Įstaigos ugdymo(si) lauke aplinka ir 
sąlygos. Įstaigos teritorijoje sukurta edukacinė 
aplinka sudaro sąlygas platesnei vaikų kūrybinės 
veiklos galimybių plėtrai, sveikatos stiprinimo 
programų įgyvendinimui 

3.3. Dalyvauta Lietuvos ikimokyklinių 
ugdymo įstaigų vadovų asociacijos veiklose 
(Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų 
asociacijos Tarybos narė). Patirtimi kuriant 
vidaus ir lauko edukacines aplinkas dalintasi 
su Šiaulių m. ikimokyklinių įstaigų vadovais. 

Plėtojamas profesinis bendradarbiavimas, 
įgyjamos naujos kompetencijos  

3.4. Įstaigoje organizuoti Klaipėdos 
universiteto ir Klaipėdos valstybinės kolegijos 
studentų praktiniai mokymai 

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas sudaro sąlygas 
Įstaigos prestižo, žinomumo gerinimui, naujų tikslų 
įgyvendinimui, gerosios praktikos sklaidai, įstaigos 
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bendruomenės narių socialinių emocinių gebėjimų 
įgijimui. 3 praktikantai įdarbinti įstaigoje 

 
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 
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 
 

5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
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□       4X 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4X 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4X 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4X 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4X 
 

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 
☐ 

 
 

Direktorius                                         __________                    Diana Varkalienė         __________ 
 
 


