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2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA  

 

 

1. 

2022 m. užduotys 

2. 

Siektini rezultatai 

3. 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys 

įvykdytos) 

4. 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1. Tobulinti 

priešmokyklinio 

ir ikimokyklinio 

ugdymo kokybę, 

inicijuojant 

įtraukiojo 

ugdymo 

įgyvendinimą.   

 

 

1.1. Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

kokybiškai dirba 

pagal atnaujiną 

Priešmokyklinio 

ugdymo programą. 

1.2. Ugdytinių tėvai 

supažindinti su 

atnaujinta 

Priešmokyklinio 

ugdymo programą, 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

sistema. 

1.3. Papildyta 

Ikimokyklinio 

ugdymo programa. 

1.4. Ilgalaikiai ir 

trumpalaikiai 

ugdymosi planai ir 

1.1. Visi priešmokyklinio ugdymo grupėse 

dirbantys pedagogai ir direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui išklausę atnaujintų 

Priešmokyklinio ugdymo programų mokymus. 

1.2. Priešmokyklinių grupių tėvams 

suorganizuoti 2 susirinkimai ir pristatyta 

Priešmokyklinio ugdymo programa iki 2022 m. 

rugsėjo mėn. Dalyvauja bent 75 % tėvų. 

1.3. Tėvų švietimas bei informavimas apie 

priešmokyklinio ugdymo galimybes nuo 5 m. 

Bendruomenės susirinkimas 2022 m. vasario 

mėn. Dalyvauja bent 75 % tėvų. 

1.4. Suburta darbo grupė ir papildyta 

Ikimokyklinio ugdymo programa iki 2022 m. 

rugsėjo 1 d., supažindinta bendruomenė 

Dalyvauja bent 50 % tėvų.   

1.5. Visi pedagogai dalyvauja bent 2 

mokymuose įtraukiojo ugdymo ir pasiekimų ir 

pažangos vertinimo temomis. 

1.1. Vienas priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui dalyvauja atnaujintos 

Priešmokyklinio ugdymo programų mokymuose. 

1.2. Būsimų Priešmokyklinių grupių tėvams suorganizuotas 

susirinkimas (2022-02-09), pateikta informacija apie 

Priešmokyklinio ugdymo programų atnaujinimą.  

1.3. Susirinkimas (2022-02-09), pateikta informacija apie 

galimybę anksčiau lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. 

Sudarytas grafikas dėl susitikimų su pagalbos vaikui 

specialistais. Gauti 5 prašymai. 

1.4. 2022-09-14 priešmokyklinių grupių susirinkimas, 

pristatyta nauja priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

https://darzelispusaite.lt/wp-

content/uploads/2022/10/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-

programa-nuo-2022-09-01.pdf. 

1.5. 2022-02-17 suorganizuotas susitikimas su Antakalnio 

progimnazijos mokytojomis tema “Pirmokas mokytojo 

akimis”.  

1.6. Suburta darbo grupė 2022 m. liepos 13 d. Ikimokyklinio 

ugdymo programos pildymui ir atnaujinimui. Programa 

https://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2022/10/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01.pdf
https://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2022/10/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01.pdf
https://darzelispusaite.lt/wp-content/uploads/2022/10/Prie%C5%A1mokyklinio-ugdymo-programa-nuo-2022-09-01.pdf


veiklos atliepia 

ugdytinių gebėjimus, 

individualius jų 

poreikius. 

1.5. Pedagogai 

informuoja šeimą 

apie ugdymosi 

sunkumus ar elgesio 

problemas. Laiku 

numatoma ir 

suteikiama pagalba 

šeimai. 

1.6. Tėvai (globėjai)  

kviečiami į VGK 

posėdžius pagalbai, 

paramai ir 

rezultatams aptarti. 

 

 

1.6. 100% parengti ir su šeima suderinti  

specialiąją pagalbą gaunančių ugdytinių, 

individualūs pasiekimų ir pažangos vertinimo 

aprašai (2 kartus metuose), parama ir pagalba 

vaikui, šeimai.  

1.7. 100% vykdoma individualių pagalbos 

planų analizė, parengti siūlymai ir 

rekomendacijos ugdymo procesui tobulinti (2 

kartus metuose).  

1.8. Parengti visų grupių priešmokyklinio ir 

ikimokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos 

lyginamieji pusmečių vertinimai. 100% 

parengtos rekomendacijos pradinių klasių 

mokytojams.  

1.9. 100% atvejų tėvų dalyvauja VGK 

posėdžiuose. 

papildyta projektais, veiklų aprašais. Programos pildymas 

pratęstas iki 2023 m. gegužės 1 d 

1.7. Šiuo metu visi pedagogai yra išklausę bent po keturis 

seminarus. Turime narystę www.pedagogas.lt,  

https://www.ugdymomeistrai.lt/   bei numatytus seminarus ir 

mokymus kvalifikacijos plane. 

1.8. Parengti 2021-2022 m.m. II-ojo pusmečio individualūs 

pasiekimų ir pažangos aprašai. Su visomis šeimomis aptarta 

ugdymosi pažanga ir pasiekimai. 2022-2023 m. m. I-ojo 

pusmečio pasiekimai ir pažanga bus aptarti iki 2022 m. 

gruodžio 15 d. 

1.9.  2021-2022 m. m. 2, 2022-2023 m. m. 3 ugdytiniams 

rengti individualūs pagalbos planai, konsultuotasi su 

pagalbos vaikui specialistais. 

1.10. Pedagogų tarybos posėdyje pristatyti 2021-2022 m. m. 

II-ojo pusmečio priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo 

gupių pasiekimų ir pažangos ugdymosi lyginamoji analizė. 

Parengtos visų, priešmokyklines grupes lankiusių, ugdytinių 

rekomendacijos pradinių klasių mokytojams. 

2022-2023 m. m. I-ojo pusmečio gupių pasiekimų ir 

pažangos ugdymosi lyginamoji analizė iki 2023 m. sausio 15 

d. 

1.11. 100% tėvų (7 šeimos)  dalyvavo VGK posėdžiuose. 1 

šeima nepritaria mūsų siūlymui konsultuotis su PPT 

specialistais.  

1.12. Įrengtos vasaros erdvės įtraukiajam ir patyriminiam 

ugdymui.  

2. Gilinti 

finansinio 

raštingumo 

žinias, racionaliai, 

ekonomiškai bei 

rezultatyviai 

naudojant 

2.1. Įgyta finansinio 

raštingumo įgūdžių 

ir žinių, leidžiančių 

priimti pagrįstus ir 

veiksmingus 

finansinius 

2.1. Nenumatomas lėšų trūkumas biudžetinių 

metų pabaigoje, visi darbuotojai atsakingi už 

racionalų finansų valdymą dalyvavę finansinio 

raštingumo mokymuose.  

2.1. 2022 m. birželio 16 d., susirinkimo su steigėjo atstovais 

metu, buvo patvirtinta, kad taip naudojant lėšas 

nenumatomas lėšų trūkumas biudžetinių metų pabaigoje. 

2.2. Visos lėšos planuojamos atsakingai ir išlaidos derinamos 

su Įstaigos taryba.  

2.3. Suplanuotos lėšos ilgalaikiam turtui panaudotos 

efektyviai (trijose grupėse įrengti kondicionieriai).  

http://www.pedagogas.lt/
https://www.ugdymomeistrai.lt/


finansinių 

išteklius. 

sprendimus įstaigos 

valdyme. 

2.2. Rezultatyviai 

suplanuotos Tėvų 

mokesčio lėšos 

įsigyjant ilgalaikį 

turtą, atliekant 

ugdymosi erdvių 

atnaujinimą. 

2.4. Pagal planą įsisavinamos remonto darbams skirtos lėšos, 

įvykdyti remonto darbų viešieji pirkimai, pasirašytos sutartys 

su darbų rangovais. Darbai planuojami baigti 2022-10-31. 

2.5. Dalyvavau R. Turonio 5 paskaitose „Į ką reikėtų 

atkreipti dėmesį 1–2 metus dirbantiems švietimo įstaigų 

vadovams darbo teisės klausimais“ 

M. Dikčiaus  mokymuose „Viešieji pirkimai“ 

LR specialiųjų tyrimų tarnybos mokymuose „Korupcijos 

prevencija“ 

3. Sudaryti 

stabilias ir 

palankias sąlygas 

personalo darbui 

ir vaikų 

ugdymuisi, 

emocinio 

mikroklimato 

užtikinimui bei 

vidinės ir išorinės 

komunikacijos 

veiksmingumui. 

3.1. Įvertintas 

darbuotojų 

psichologinis 

mikroklimatas bei 

emocinė gerovė. 

3.2. Integruojamos 

socialinio emocinio 

ugdymo programas 

,,KYMOCHI“ ir 

Zipio draugai. 

3.3. Taikoma 

vieninga vidinės ir 

išorinės 

komunikacijos 

sistema.  

3.1. Veiklos kokybės darbo grupės atlikta 

apklausa iki 2022-02-28, su gautais rezultatais 

supažindinta bendruomenė. 

3.2. Suorganizuoti du išvykstamieji 

edukaciniai-mokomieji renginiai personalui. 

3.3. Nuo 2022-09-01 į ugdymo turinį 

integruotas socialinių ir emocinių kompetencijų 

modelis (5 grupėse). 

3.4. Vidinė informacija viešinama tik per 

elektroninį dienyną ir elektroniniais paštais, 

įstaigos veiklos sklaidai ir reprezentacijai 

viešinti naudojamas įstaigos tinklapis 

https://darzelispusaite.lt/. 

3.1. 2022-01-12 pristatyti apklausos ir tyrimo rezultatai apie 

darbuotojų emocinę gerovę ir psichologinį mikroklimatą, 

įvertinta mobingo grėsmė. Pateiktos išvados ir 

rekomendacijos. 

3.2. 2022-05-7/8 suorganizuota edukacinė išvyka Panemunės 

keliu iki Ventės rago. 

2022-10-8/9 edukacija į Latviją, Jurmala. 

3.3. Nuo 2022-09-01 įgyvendinamos socialinio ir emocinio 

raštingumo programos Zipis ir Kimochi 2 priešmokyklinio ir 

2 ikimokyklinio ugdymo grupėse. 

3.4. Nuolat atnaujinama informacija tinklapyje 

https://darzelispusaite.lt/.  Informacija ugdymo ir veiklos 

organizaciniais klausimais tėvų bendruomenei, pedagogams  

teikiama elektroniniame dienyne https://eliis.eu  Personalui 

informacija teikiama elektroniniais paštais.  

3.5. Veiklos organizaciniais klausimais tariamasi su tėvų 

komitetais ir įstaigos taryba, vyko 3 tarybos posėdžiai.  

3.6. Sudarytos sąlygos darbuotojų konsultacijoms ir 

relaksaciniams užsiėmimas su psichologe. 

3.7. Į Tėvų (globėjų) bendruomenės užklausas atsakoma per 

1 darbo dieną. 

4. Kurti 

besimokančią 

organizaciją 

sudarant sąlygas 

4.1. Parengtas 

pedagogų ir 

personalo 

kvalifikacijos kėlimo 

4.1.100 % pedagogų ir 80 % kito personalo 

įvykdo metų kvalifikacijos programą iki 2022-

12-31. 

4.1. 2022 m. kvalifikacijos programa įvykdyta, naujiems 

darbuotojams skiriamas mentorius.  

https://youtu.be/8r-J28XJpEk
https://youtu.be/8r-J28XJpEk
https://youtu.be/8r-J28XJpEk
https://youtu.be/8r-J28XJpEk
https://youtu.be/8r-J28XJpEk
https://youtu.be/8r-J28XJpEk
https://darzelispusaite.lt/
https://darzelispusaite.lt/
https://eliis.eup/


nuolatiniam 

profesiniam ir 

asmeniniam 

tobulėjimui. 

planas atliepia 

darbuotojų ir įstaigos 

poreikius. 

4.2. Įgyvendinta 

pedagogų atestacijos 

programa. 

4.3. Įvykdytos 

nepedagoginio 

personalo metinės 

užduotys.  

4.4. Skatinama ir 

palaikoma 

darbuotojų 

lyderystės idėja 

darbo grupėse. 

4.2. 80% įgyvendinta pedagogų atestacijos 

programa. 

4.3. Numatytos nepedagoginio personalo 

metinės užduotys įvykdytos  80%. 

4.4. Darbo grupės iki 2022-11-01 pateikia 

metines ataskaitas ir po 2 pasiūlymus metiniam 

veiklos plano projektui. 

 

4.2. Pedagogų atestacijos programa koreguota (1pedagogas 

atestuotas, 1pedagogas išvyko, 1 atestacijos laiką nusikėlė II 

pusmečiui).  

4.3. Nepedagoginio personalo kvalifikaciniai renginiai 

įgyvendinti 90 %. 

4.4. 2022-06-01 pedagogų tarybos posėdyje pateiktos darbo 

grupių ataskaitos.  

4.5. 2022-08-30 suburtos naujos darbo grupės, išskirti 

ugdymo įstaigos prioritetai 2022-2023 m. m. 

4.6. 2022-10-24  suburta darbo grupė 2023 m. metiniam 

planui rengti. 

4.7. Parengtas, patvirtintas ir įvykdytas Vasaros veiklos 

priemonių planas, vasaros veiklų erdvių įrengimas.   

 

  

5. Papildomi 

darbai 

5.1. Ugdymosi šeimoje funkcijos vykdymas, organizavimas ir priežiūra. 

5.2. Parengta Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. 

5.3. Saugos ir sveikatos klausimais mokymo ir žinių tikrinimo tvarkos aprašas. Ruošiami dokumentai Sveikatos komiteto rinkimui. 

5.4. Ruošiamos atnaujintos Darbo tvarkos  ir Vidaus tvarkos taisyklės. 

5.2. Filialo steigimo organizaciniai darbai. 

 

 

Ūkiniai darbai: 

1. Sensomotorinės erdvės pildymas STEAM lenta, šviesos lenta, ugdymo priemonių atnaujinimas grupėse, visoms grupėms skirta nuo 300 iki 400 Eur. 

Kanceliarinės priemonės perkamos centralizuotai. 

2. Psichologo kabineto įrengimas. 

3. Interaktyvaus ekrano įrengimas 1 priešmokyklinėje grupėje. 

4. Atnaujintos 4 IT darbo vietos. 

5. 3 grupėse įrengti oro kondicionieriai. 

6. Lauko grindinio atnaujinimo darbai, laiptai į lauko aikšteles, link Kodėlčiukų ir Saulučių . 

7. Lauko išorinių laiptų remontas (laiptai vidiniame kiemelyje, Voveriukų ir Peliukų grupių laiptai, Saulučių įėjimas). 

8. Suremontuotos 2 grupės. 

 


