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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-16 Nr. ________  

Vilkija  

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginiame  2014-2018 metų plane buvo numatytas prioritetas ,, Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“.  2018 metų veiklos planas 

parengtas vadovaujantis strateginiu planu ir  numatyti  tikslai ir uţdaviniai planui įgyvendinti.  

2018 metų veikos plano tikslai ir uždaviniai: 

1. Tikslas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso kokybė. 

Uţdaviniai: 

1.1. Tikslingai planuoti ir organizuoti ugdomąją veiklą, įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 

1.2. Siekiant ugdymo(si) turinio patrauklumo naudoti inovatyvias ugdymo formas.  

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

• Stebėta 11 ugdomųjų veiklų, pravestos 6 atviros ugdomosios veiklos, 100 proc. mokytojųdalyvavo 26 kvalifikaciniuose renginiuose, su metinės veiklos 

tikslais susijusiomis temomis.Ţinios panaudotos praktiškai:atnaujintas ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas, ugdymo procesas planuojamas ir 

organizuojamas iš vaiko perspektyvos.  

• 80 proc. mokytojų taikė inovatyviuosius ugdymo metodus: animuotus pristatymus, pateiktis, mokomuosius ţaidimus, padėjusiems vaikams ugdyti 

paţintinę, komunikavimo, socialinę kompetencijas. Naudojamasi kompiuteriais, multimedija, šviesos stalu bei išmaniąja lenta. 

•2018-11-23 Organizuotametodinė diena „Vaikų kūrybiškumo lavinimas kasdienėse veiklose“.5 mokytojos su rajono IU ir PU mokytojomisdalijosi gerąja 

patirtimi ugdant saviraišką ir kūrybiškumą. Įgyvendinti2respublikiniai projektai „Ţaidimai moko“, kurio metu ţaidimų pagalba lavinti 5-6 metų vaikų 
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erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius riešo, rankų pirštų judesius, bei  „Zipio draugai“ – padėjo vaikams 5-7 metų vaikams 

įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų.   

2. Tikslas. Bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas. 

Uţdaviniai: 

2.1. Įtraukti ugdytinių tėvus į ugdymo procesą. 

2.2. Skatinti ugdytinių tėvų lyderystę, bendruomeniškumą. 

2.3. Tobulinti tėvų informavimą ir švietimą. 

2.4. Tobulinti įstaigos bendruomenės bei socialinių partnerių bendradarbiavimą, formuojant pilietinę, tautinę, kultūrinę savimonę.  

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

• Surengtos 2 diskusijos „Tėvų lūkesčiai dėl dalyvavimo darţelio veiklose“ ir „Tėvų dalyvavimas ugdymo procese“su ugdytinių tėvais, kurios 

padėjo pasiektiaktyvesnio tėvų dalyvavimo ugdomojoje veikloje bei vaikų pasiekimų vertinime, į tėvų komitetus įtraukti naujiseptyninariai, kiekvienoje 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje vaikų tėvai vedė renginius arba kitas veiklas:Uţgavėnės, „Susipaţįstame su profesijomis“, Kaziuko 

mugė, „Kalėdų kepiniai“, „Kalėdų spektakliukas“, „Skaitome pasaką“, „Piešiame kartu“, „Ką man reiškia Adventas“, „Tautinių juostų pynimas“ ir kt. 

Surengti 3 visuotiniai vaikų tėvų susirinkimai, po 3 susirinkimus grupėse ţinių vertinimo, ugdymo proceso ir maitinimo organizavimo, 

bendradarbiavimo klausimais.  

• Parengtas tėvų informavimo ir švietimo tvarkos aprašas, įvestas elektroninis dienynas. Pagerėjo aktualios informacijos perdavimas, bendravimas 

su tėvais. Su Vilkijos miesto ir Vilkijos apylinkių seniūnijomis dalyvauta bendrose šventėse, pasitarimuose, tvarkytos ir graţintos darţelio ugdymosi 

aplinkos. Vilkijos bibliotekoje vaikai viešėjo kelis kartus per metus, puošė jos erdves savo darbais, dalyvavo akcijose, renginiuose. Su Vilkijos kultūros 

centru bei Vilkijos gimnazija rengtos bendros šventės – Vasario 16-oji, Kaziuko mugė, Jurginių šventė, Vilkijos stadiono atidarymas. Tokiu būdu 

tobulėjo vaikų bendravimo ir kūrybiniai įgūdţiai.   

3. Tikslas. Bendruomenės narių sveikatos stiprinimas ugdant ir tobulinant sveikos gyvensenos įgūdžius. 

3.1.Ugdyti ir tobulinti įstaigos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdţius. 

3.2.Naudoti naujas ir prieinamas sveikatos įgūdţių ugdymo formas. 

Svariausi rezultatai ir rodikliai: 

• Vaikai maitinami pagal atnaujintą valgiaraštį, daug dėmesio skiriant tausojantiems patiekalams, dalyvauta ES programose „Vaisių vartojimo 

skatinimas švietimo įstaigose“ ir ,,Pienas vaikams“,  respublikos projektuose ,,HealthEDU“, ,,Maţųjų olimpiada“, „Ţalioji palangė“. Organizuota tėvų 

apklausa ir seminaras apie sveikatos stiprinimą naudojant S.Kneipo metodiką. Remiantis tėvų apklausa bei seminare įgytomis ţiniomis įrengtas 

sveikatingumo takas, į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį integruoti S.Kneipo metodikos pradmenys. Organizuotos 2 paskaitos tėvams: 

„Peršalimo ligų prevencija (lektorė L.Pokvytytė), „Pirmosios pagalbos veiksmai“ (gyd. M.Naujokaitienė). 
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II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

Metų uţduotys (toliau – 

uţduotys) 

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1. Įdiegti įstaigoje elektroninį 

dienyną. 

1) Įstaigos bendruomenė 

naudos elektroninį dienyną. 

2)Pagerės bendradarbiavimas 

tarp įstaigos ir ugdytinių tėvų. 

Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. įdiegtas 

elektroninis dienynas. 

Įstaigoje įdiegtas elektroninis dienynas. 

1) 2018-09- 03 Elektroninio dienyno paslaugų 

teikimo sutartis Nr. 272. 

2) 2018-09-03 Kauno r. Vilkijos lopšelio-darţelio 

„Daigelis“ direktoriaus  įsakymu Nr. 1-20-1 

patvirtinti Elektroninio dienyno tvarkymo bei 

administravimo nuostatai. 

1.2. Skatinti įstaigos 

bendruomenę dalyvauti 

projektinėje veikloje. 

1) Įstaigos bendruomenė 

aktyviai dalyvauja projektinėje 

veikloje, susijusioje su jos 

strategija bei veiklos planais. 

2) Darbuotojai patobulins 

darbo komandoje įgūdţius. 

1) Iki 2019 m. balandţio 16 d. 

parengtas  ne maţiau kaip 1 

respublikos arba rajono lygio 

projektas per metus. 

2) Vykdant projektus  įstaiga 

gauna materialinę (lėšos, 

daiktai, mokymo medţiaga ir 

pan.) arba nematerialinę 

(mokymai, išvykos vaikams 

ir pan.) naudą. 

3) Sudaryta ir direktoriaus 

įsakymu patvirtinta darbo 

grupė vykdo projektus. 

Bendruomenė dalyvauja projektinėje veikloje. 

1) Respublikinis smurto ir patyčių prevencijos 

projektas „Zipio draugai“. Gauta mokymo 

medţiaga.  

2018-09-10 Kauno r. Vilkijos lopšelio-darţelio 

„Daigelis“ direktoriaus  įsakymu Nr. 1-21 

sudaryta darbo grupė projektui vykdyti. 

2) Respublikinis ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

projektas „Ţaidimai moko“. Gauta mokymo 

medţiaga. 2018-09-28 Kauno r. Vilkijos 

lopšelio-darţelio „Daigelis“ direktoriaus  

įsakymu Nr. 1-24 sudaryta darbo grupė 

projektui vykdyti. 

1.3.  Inicijuoti S. Kneipo 

sveikatingumo metodikos 

pradmenų integravimą  į 

ugdymo turinį. 

1) S. Kneipo sveikatingumo 

metodikos pradmenys yra 

integruoti  į ugdymo turinį.  

2) Įstaigos     bendruomenė 

apmokyta ir taiko S.Kneipo 

1) Įstaigos darbuotojams pravesti 

mokymai S. Kneipo 

metodikos taikymui. Dalyvaus 

15 darbuotojų. 

2)  

Integruoti į ugdymo turinį S. Kneipo 

sveikatingumo metodikos pradmenys.  

1)Įstaigos darbuotojams pravesti mokymai. 

Dalyvavo70 proc. darbuotojų. 

2018-02-12 Jurbarko ŠC paţymėjimas Nr. 62866. 
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sveikatingumo metodikos 

pradmenis savo veikloje. 

3) Vykdoma peršalimo ligų 

prevencija, tobulinami sveikos 

gyvensenos įgūdţiai. 

3) Iki 2018 m. rugsėjo 1 d. 

įrengtas S.Kneipo 

sveikatingumo  takas. 

4) Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. 

S.Kneipo metodika integruota 

į ugdymo turinį. 

2)Įrengtas S.Kneipo sveikatingumo  takas. 

Atidarymas Šeimos sporto šventės metu, 2018 

m. geguţės 25 d. 

3)Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. S.Kneipo metodika 

integruota į ugdymo turinį. 2018-08-29 

Metodinės tarybos protokolas Nr. 3, 2018-08-30 

Mokytojų tarybos protokolas Nr. 2. 

 

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

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

 

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 

(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Uţduotys/veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  

3.2.  

3.3.  
  

 

 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar 

nustatytos uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    
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III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 

 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Uţduočių įvykdymo aprašymas Paţymimas atitinkamas langelis 

5.1. Uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai □ 

5.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai □ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios uţduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □ 

5.4. Uţduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □ 

 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1.Strateginio švietimo įstaigos valdymo. 

6.2. 

 

 

____________________  __________  _________________  __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. 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) 
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8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: _____________________________________     
 _______________________________________________________________________________     

 _______________________________________________________________________________      

 

 

______________________   __________  _________________  __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir    (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 

Uţduotys Siektini rezultatai 
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos uţduotys įvykdytos) 

9.1.  Skatinti mokytojus aktyviai taikyti IKT 

ugdymo procese. 

Ugdymo procese bus taikomi aktyvūs 

mokymo (si) metodai, padedantys vaikams 

ugdyti paţintinę, komunikavimo, socialinę 

kompetencijas.  

 

Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo mokytojos 

(ne maţiau 70 proc.) dalyvaus seminaruose apie IKT ir 

inovatyvių ugdymo metodų taikymą ugdymo procese.  

100 proc. mokytojų ves ne maţiau kaip po 1 atvirą 

veiklą, kuriose bus naudojama išmanioji lenta, šviesos 

stalas ar kitos pasirinktos IKT. 

9.2. Surengti Kauno rajono ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amţiaus vaikų muzikinę–

meninę šventę „Nors esi maţa, bet esi didi“. 

Sukurta darbo grupė šventei organizuoti.  

Patvirtintas šventės scenarijus.  

Ugdysis  įstaigos bendruomenės 

pilietiškumas, kūrybiškumas, kryptingas 

laisvalaikio praleidimas. 

Iki 2019 m. kovo 29 d. parengtas ir patvirtintas šventės 

scenarijus. 

Iki 2019 m. birţelio 1 d. įvykusi šventė „Nors esi maţa, 

bet esi didi“. 

9.3.Tobulinti lauko edukacines erdves.      Atnaujintos vaikų ţaidimų aikštelės pagal 

Higienos normų reikalavimus vaikų ţaidimų 

aikštelėms, pasirengta lauko ţaidimų 

aikštelių įrenginių metinei patikrai. 

Atnaujintos 2 smėlio dėţės lauko ţaidimų aikštelėse.  

Ne maţiau kaip po 2 ţaidimų aikštelėmis paklota danga. 

Aikštelių įrenginių metinė patikra atlikta iki 2019-08-02.   

 

 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Teisės aktų pasikeitimai.  

10.2.Finansinių išteklių stoka. 

______________________ __________  _________________  __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir  (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
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Susipaţinau 

____________________  __________  _________________  __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)  (parašas)  (vardas ir pavardė)  (data) 

______________ 
 

 


