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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

2019 m. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ (toliau – Lopšelis-darželis) 
bendruomenė susitelkusi dirbo, siekdama  įgyvendinanti numatytą užsibrėžtus metinės veiklos 
tikslus, misiją ir viziją – tapti šiuolaikiška, atvira partnerystei ir inovacijoms ugdymo įstaiga, 
suteikianti vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus, pateisinančius 
vaiko, šeimos ir visuomenės lūkesčius. Šiais metais siekėme kokybiško vaikų poreikius ir 
amžių atitinkančio ugdymo(is), vaikų sveikatinimo, asmenybinės brandos, orientuojantis į 
kiekvieno ugdytinio asmeninius pasiekimus. 2019 metais buvo svarbu plėtoti pedagoginių 
kompetencijų profesinį augimą: gebėjimo kritiškai analizuoti, įvertinti ir kūrybiškai diegti 
naujoves. Atnaujinta įstaigos internetinė svetainė. Lopšelio-darželio bendruomenė didelį dėmesį 
skyrė vaikų sveikatos ugdymui. Siekėme socialinių partnerių ir tėvų įtraukties, formuojant vaikų 
sveikos gyvensenos nuostatas. Kartu su bendruomene vykdėme įvairias prevencines programas. 
Dalyvavome  Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklose, į ugdymo procesą 
integravome sveikatos stiprinimo programa ,,Sveikatos šaltinėlis“. Kartu su kolegomis 
dalyvavome asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ renginiuose. 2019 metais įstaiga dalyvavo ES 
remiamose programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo 
įstaigose“.  Įsitraukėme į respublikinę sveikos gyvensenos ugdymo programą ,,Sveikatiada“. 
Aktyviai dalyvauta rajono, respublikos organizuojamoje sveikatos stiprinimo veiklose ir 
konkursuose. Inovatyviai palaikomos įstaigos tradicijos, bendruomeniškumas. Organizuoti 
renginiai įstaigoje skatino pilietinį aktyvumą, tenkinant vaikų saviraiškos poreikius. Buvo 
organizuotos: akcijos „Saldumynams –NE“ ir kt., sveikatos savaitės: „Judėjimas – gyvybės, 
veiklumo ir aktyvumo požymis“, „Kalėdinė Futboliuko fiesta“, eilėraščių ir vaidybos konkursai, 
nuolat vyko parodos: „Angelų“, ,,Moliūgų karaliaus rinkimai“, „Žaislai iš antrinių žaliavų“, 
pramogos, edukacinės išvykos, tėvų švietimas. Sukurti edukaciniai kiemeliai žaidimų aikštelėse 
„Vaistažolių arbatinė“, „Žiniuko laboratorija“. Organizuotas seminaras pedagogams „Kimochis“ 
programos taikymas, stiprinant vaikų socialinį-emocinį intelektą, paskaita aplinkos darbuotojams 
,,Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir ugdymas“. Metodinių pasitarimų metu diskutuota apie ugdymo 
aktualijas. Inicijavome prevencinius projektus pvz.: „Ištiesk draugui ranką“, rytinės mankštos 
lauke su tėvai ir kt.. 

Kūrėme saugią ir modernią ugdymosi aplinką. Buvo atnaujintos lauko žaidimų erdvės. 
Seni, nesaugūs lauko įrenginiai pakeisti naujais, atliktas įstaigos šilumos mazgo remontas, 
dvejose grupėse atnaujinti sanitariniai mazgai, pašalintas nesaugus griovys ir seno šaligatvio 
dalis. Vietoje jo – žalia veja vaikų žaidimams. Atnaujintas Lopšelio-darželio patalpų ženklinimas. 
Ugdymo procesą papildėme informacinių technologijų diegimu. Keturios grupės aprūpintos 
vaizdo projektoriais. Ugdymo turinys tapo gilesnis, patrauklesnis, motyvuojantis pažinti. 

Laikmetis diktuoja savo sąlygas ir atveria naujas galimybes kaitai. Lopšelyje-darželyje 
įstaigos administravimas palaipsniui keičiamas kokybės vadyba. Lyderystę, darbuotojų 
profesionalumą laikome pagrindiniais veiksniais, lėmusiais 2019 metų įstaigos veiklos sėkmę.  

https://www.etiudas.kaunas.lm.lt/programa-kimochis/
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60  tėvų (globėjų) aktyviai įsijungė į įstaigos veiklos planavimą: siūlė temas vaikų 
ugdomai veiklai, dalyvavo įstaigos organizuotose renginiuose ir akcijose, parodose, anketinėse 
apklausose, užtikrino ugdymo tęstinumą šeimose. 2019 metais dalis įstaigos darbuotojų įvaldė 
elektroninę dokumentų valdymo sistemą Avilys. Buvo pasirašytos dvi bendradarbiavimo sutartys, 
organizuoti bendri renginiai su Varputėnų senelių globos namais, dalyvauta Kuršėnų miesto 
bendruomenės ir senjorų dienos renginiuose¸ ,,Jomarko“ mugėje. Metų eigoje pedagogams buvo 
sudaromos sąlygos mokytis ir tobulėti, dalintis pedagogine patirtimi respublikoje ir įstaigoje. 
Turime du studijuojančius pedagogus, keturi pedagogai planuoja kelti profesinę kvalifikaciją 
2020 mokslo metais. Lopšelyje-darželyje įvyko regioninė konferencija ,,Per vaiką žvelgiame į 
save“. Įstaigos pedagogai sėmėsi patirties ir už Šiaulių rajono savivaldybės ribų. Dalyvauta 
respublikiniame lopšelių-darželių „Nykštukas“ susitikime Rokiškyje. 

Vadovai ieškojo efektyvių valdymo būdų. Skatinome komandų ir grupių veiklą, taupiai ir 
racionaliai naudojome išteklius. Parengti projektai ir gautas finansavimas: respublikinis 
Olimpinės kartos projektas „Ateik, judėk ir įveik“, „Kybur vybur link Olimpo“. Laimėtas Šiaulių 
rajono savivaldybės aplinkosauginis projektas „Medžiai – žemės paukščiai“, „Augu su 
krepšiniu“. Gautos lėšos panaudotos lauko žaidimų aikštelių papildymui. 

Diegėme duomenų analize ir įsivertinimu grįstą švietimo kokybės kultūrą, užtikrinančią 
savivaldos, socialinės partnerystės ir lyderystės darną, mokymosi visą gyvenimą vertybes. 
Vadyba rėmėsi subsidiarimo principu – kolegialiai rengėme 2020-2022 metų įstaigos strateginį ir 
įstaigos veiklos planą, ieškojome bendrų sprendimų ir susitarimų. Nuo 2019 metų lapkričio 
mėnesio veiklą įstaigoje pradėjo Darbo taryba, buvo atnaujintas vaikų pasiekimų ir pažangos 
aprašas, rengiamos individualios ugdymo programos (5 vaikams), turintiems specialiųjų 
ugdymosi poreikių bei rengiami individualios pagalbos vaikui planai (15 ugdytinių).  

Siekėme, kad Lopšelyje-darželyje kiekvienas jaustųsi išgirstas ir svarbus, ugdymo turinys 
būtų konktekstualus ir auginantis. 2019 metų veiklos tikslai buvo įgyvendinti nepaminant įstaigos 
tradicijų, ugdymo kryptingumo bei žmogiškųjų vertybių.  

Ikimokyklinė ugdymo įstaiga, tai vieta, kurioje vaikas praleidžia daug laiko. Siekiame, 
kad laikas, praleistas Lopšelyje-darželyje būtų saugus, prasmingas. Sėkmingai įgyvendinama 
Lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa ,,Mažais žingsneliais link didelio kelio“ ir 
priešmokyklinio ugdymo(si) bendroji programa, sveikatos ir kitos prevencinės programos. 
Ugdymo kokybės pokyčius parodo nuolatinis vaikų pasiekimų augimas. Stipriausios sritys: vaikų 
kasdieninio gyvenimo įgūdžių formavimas, santykiai su suaugusiais ir bendraamžiais, savigarba, 
aplinkos pažinimas. 

2019 metais atlikto įstaigos įsivertinimo metu buvo išskirtos šios stipriosios Lopšelio-
darželio veiklos pusės: nuolatinis veiklos bei ugdymo proceso planavimas ir tobulinimas, 
bendruomenės atvirumas pokyčiams, partnerystei, M. Montessori metodo taikymas ugdymo 
procese, įstaigos vaidmuo vietos bendruomenėje, profesionalūs ir motyvuoti pedagogai. 
Pažymimos šios neišnaudotos galimybės: dalyvauti tarptautiniuose projektuose, susipažinti su 
užsienio šalių ugdymo patirtimis, komunikacijai efektyviau išnaudoti elektroninį dienyną, 
stiprinti ir plėsti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, skatinti ir plėtoti savanorystės 
idėjas, Lopšelis-darželis įsikūręs strategiškai patogioje vietoje ir yra galimybė plėstis (didelis 
nepatekusių vaikų skaičius). 

Nuolatinis veiklos įsivertinimas ir stebėsenos rodikliai leidžia teigti, kad įstaigos veikla 
yra kryptinga, orientuota į vietos bendruomenės poreikius, dera su valstybės strategijos 
nuostatomis ir padedanti siekti Šiaulių rajono savivaldybės išsikeltus strateginius tikslus: 
,,pagerinti švietimo paslaugų kokybę, tobulinti švietimo vadybos procesus orientuojantis į 
socialinės bendrystės principus, užtikrinti švietimo turinio įvairovę sudarant daugiau galimybių 
mokinių, tėvų ir socialinių partnerių iniciatyvoms ir kt.“. Lopšelio-darželio veikla yra 
besiplečianti, bendradarbiaujanti, atvira naujoms patirtims, vietos bendruomenei ir Lietuvos 
pedagogams. Organizuojanti švietimo pagalbos teikimą šeimai, skirianti dėmesio vaikų sveikatos 
puoselėjimu daug bendradarbiaujanti su socialiniais partneriais (pvz.: Žemaitijos Montessori 
bendrija, Lietuvos ikimokyklinės įstaigos ir kt.).  

2019 metai Lopšeliui-darželiui buvo pokyčių ir bendruomenės metai. Naujai paskirtas ir 



3 
 

 

pradėjęs kadenciją vadovas, traukiojo ugdymo idėjos, informacinių technologijų diegimas 
ugdymo procese turėjo įtakos kaitos procesams įstaigoje. 

Viena iš pagrindinių problemų yra – nusidėvėję vamzdynai ir šildymo sistema. Kita 
problema – negalime patenkinti visų norinčių lankyti Lopšelį-darželį tėvų prašymų. Tuo tikslu 
buvo kreiptas į Šiaulių rajono savivaldybę su motyvuotais prašymais dėl vamzdynų ir šildymo 
sistemos renovacijos bei parengta sąmata naujos grupės steigimui. 

 
 

 
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. Kurti saugią 
ir modernią 
ugdymosi 
aplinką. 

1.1.1. Pateikta 
paraišką 
Šiaulių rajono 
savivaldybei dėl 
seno ir 
nesaugaus 
šaligatvio 
išardymo. 
 
1.1.2.Modernus 
ir estetiškas 
įstaigos erdvių 
ženklinimas. 

1.1.1.1. 2019 m. III ketvirtis. 
Parengta ir pateikta paraiška iki 
2019-09-01. 
Demontuotas nesaugus 
šaligatvis, pakeistas žalia veja. 
 
 
 
 
1.1.2.1. 2019 m. IV ketvirtis. 
Atnaujintas įstaigos patalpų 
ženklinimas (grupės, kabinetai, 
pagalbinės patalpos) iki 2019-
12 mėn. 

Įvykdyta.  
Pasėta žalia veja. 
Lauko erdvės 
pritaikytos saugiems 
vaikų žaidimams ir 
veiklai. 
 
 
 
Įvykdyta.  
Atnaujintas įstaigos 
patalpų ženklinimas. 
 

1.2. Atnaujinti ir 
patobulinti 
įstaigos 
tinklapį. 

1.2.1. Interneto 
svetainės 
atnaujinimas. 

1.2.1.1. 2019 m. IV ketvirtis. 
Sudaryta sutartis su 
internetinio tinklo tiekėju iki 
2019-12 mėn. 

Įvykdyta.  
Internetinė svetainė 
atnaujinta. Veikia nuo 
2019-12-31. 
Informacija tinklapyje 
nuolatos tobulinama. 
Paslaugos tiekėjas 
UAB ,,Saugma“. 

1.3. Tobulinti 
ugdomosios 
veiklos 
planavimą ir 
vaiko 
pasiekimų 
vertinimą 
siekiant 
ugdymosi 
pažangos. 

1.3.1. 
Patobulinti 
ugdytinių 
vertinimą ir 
įsivertinimą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1. 2019 m. IV ketvirtis. 
Sudaryta darbo grupė vaikų 
pasiekimų ir pažangos aprašui 
rengti iki 2019-12-07. 
 
 
 
 
1.3.1.2. 100 proc. ugdymas 
grupėse planuojamas remiantis 
vaikų pasiekimų ir pažangos 
vertinimo duomenimis. 
 
1.3.1.3.Vaikų pasiekimų 

Įvykdyta. 
Patobulintas vaikų 
pasiekimų ir pažangos 
vertinimo aprašas. 
Pristatytas metodinės 
grupės pasitarime 
2020-01-15, 
protokolas Nr. 5. 
Rodiklis pasiektas. 
Ilgalaikiai grupių 
planai rengiami 
vadovaujantis 
kiekybiniu vaikų 
pasiekimų vertinimu. 
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1.3.2. Tėvų 
įtrauktis į 
ugdymo proceso 
planavimą bei 
vaikų pasiekimų 
ir pažangos 
vertinimą. 

vertinimo rezultatai aptarti 
Mokytojų tarybos posėdyje 
iki 2019-12 mėn. 
 
 
1.3.2.1. 2019 m. IV ketvirtis. 
100 proc. tėvų dalyvauja vaikų 
pasiekimų vertinime 
(supažindinami pasirašytinai) 
 
 
 
1.3.2.2. Atliktos dvi anketinės 
tėvų apklausos iki 2019-11 
mėn. 
80 proc. tėvelių dalyvavo 
anketinėje apklausoje dėl 
ugdymo turinio planavimo, 
apklausos duomenys 
naudojami rengiant ilgalaikius 
grupių planus. 
90 proc. tėvų dalyvavo 
anketinėje apklausoje dėl 
įstaigos darbo laiko tobulinimo 
(Pailgintos dienos grupės 
poreikio). 

Ilgalaikiuose planuose 
išskiriami grupės 
ugdymo prioritetai. 
 
 
Rodiklis pasiektas 
100 proc. tėvelių 
pasirašytinai buvo 
supažindinti su vaikų 
pasiekimais ir pažanga 
iki 2019-11-01. 
 
Įvykdyta. 
90 proc. tėvelių 
dalyvavo atliktose 
anketinėse apklausose. 
Apklausų rezultatai 
pristatyti pedagogams 
metodinio pasitarimo 
metu 2019-10-01. 
Remiantis tėvų 
pasiūlymais buvo 
planuojama įstaigos 
veikla ir ugdymo 
procesas. Įstaigoje 
veikia Pailgintos 
dienos grupė. 

1.4. Tobulinti 
pedagogų 
profesines 
kompetencijas. 

1.4.1. Inicijuoti 
pedagogų 
kvalifikacijos 
tobulinimosi 
renginius. 

1.4.1.1. 2019 m. IV ketvirtis. 
Įvykę du kvalifikacijai skirti 
renginiai Lopšelio-darželio 
pedagogams: 
- Regioninė konferencija ,,Mes 
mokomės vieni iš kitų“ iki 
2019-12 mėn. Dalintasi 
patirtimi su šalies pedagogais. 
- Paskaita-diskusija 
pedagogams ir aplinkos 
darbuotojams ,,Kontekstinio 
ugdymo principai“ 2019-12 
mėn.  
 
 
70 proc. pedagogų taiko įgytas 
žinias, integralaus ugdymo 
principus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Įvykdyta. 
2019-10-26 įvyko 
respublikinė 
konferencija tema 
,,Per vaiką žvelgiame į 
save“. 
 
 
 
Mokytojų tarybos 
posėdžio metu vyko 
diskusija ,Kontekstinis 
ugdymas“ – pedagogų 
refleksijos. 
2019-12-10 
 
80 proc. pedagogų 
vedė atviras veiklas, 
vyko veiklų aptarimas. 
 
Organizuotas 
seminaras aplinkos 
darbuotojams tema 
,,Pagalba pedagogui, 
šiuolaikinio vaiko 
ugdymo psichologija“ 
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1.4.1.3. Įsigyta metodinė 
priemonė skirta vaikų 
emocinio intelekto plėtotei, 
,,Drugelių“ gr. įgyvendinama 
„Kimochis“ ugdymo programa 
2019/2020 m. m. 

Seminare dalyvavo  
90 proc. aplinkos 
darbuotojų. 
2019-12-09 
 
Įvykdyta iš dalies 
Įvyko darbuotojų 
mokymai90 proc. 
pedagogų ir 20 proc. 
tėvų susipažino su 
,,Kimochis“ programa 
2019-10-12  
Priemonė bus nupirkta 
2020 m. I ketvirtis 
 

 
 

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

2.1. Įsigyta metodinė priemonė skirta vaikų 
emocinio-socialinio intelekto prevencinės 
programos „Kimochis“ įgyvendinimui. 

Ugdymo priemonė buvo tik anglų kalba. 
Laukiama lietuviškos versijos.  
Priemonė bus nupirkta 2020 m. I ketvirtis. 

 

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. Pagalbos teikimas vaikams, turintiems 
specialiųjų ugdymo(si) poreikių. 

Parengta ir patvirtinta pagalbos vaikui plano 
forma, rengiamos individualios ugdymo 
programos, pagalbos vaikui planai. 

3.2. Inicijuotas Darbo tarybos steigimas. Nuo 2019-11-21 d. įstaigoje veikia institucija, 
atstovaujanti darbuotojų interesams. 

3.3. Atliktas šiluminio mazgo remontas. Užtikrinamas tolygesnis šildymas įstaigoje, 
(higienos normas atitinti temperatūra grupėse, 
karštas vanduo). 

3.4. Dviejų grupių sanitarinių mazgų 
atnaujinimas. 

Pakeisti unitazai (7 vnt.), kriauklės (6 vnt.), 
kranai (6 vnt.). 

3.5. Informacinių technologijų taikymas 
ugdymo procese. 
 

Keturios grupės aprūpintos video projektoriais. 
Pedagogai ugdymo procesą praturtina taikydami 
informacines, komunikacines technologija. 

3.6 Parengta sąmata naujos grupės 
steigimui. 

Didės švietimo paslaugas gaunančių gyventojų 
dalis, bus išsaugotos darbo vietos. 

 
 

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.- - - 
- 
 

 

 
 
 



6 
 

 

III SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1.Įstaigos bendruomenės komunikavimo ir komandinio darbo įgūdžių tobulinimas 
6.2.Viešųjų pirkimų organizavimas 

 
 

____________________                 __________                    _________________         __________ 
(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) 

 
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 ______________________. 
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IV SKYRIUS 
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 

9.1. Plėtoti socialinę partnerystę, 
vaiko asmenybės ūgčiai. 

9.1.1. Parengtas 
tarptautinis daugiašalės 
partnerystės projektas 
inovatyvių ugdymosi 
metodų diegimui. 

Sudaryta darbo grupė 
tarptautinės daugiašalės 
partnerystės projektui parengti. 
iki 2020-02-01. 

9.2. Modernizuoti Lopšelio-
darželio aplinką. 

9.2.1. Atnaujintos grupių 
edukacinės aplinkos. 
 
 
9.2.2. Įrengti ,,Atradimų 
ir tyrinėjimų erdvę“ 

Atnaujinti ugdymo priemonės 
grupėse 20 proc. 
2020 m. III ketvirtis. 
 
Įrengta erdvė vaikų ugdymui, 
kurioje vaikai galės plėtoti 
skaitmeninio raštingumo 
kompetencijas. 
2020 m. IV ketvirtis. 

9.3. Teikti sistemingą ir 
veiksmingą pagalbą kiekvienam 
bendruomenės narui. 

9.3.1. Įgyvendinamos 
neformaliojo vaikų 
švietimo paslaugos. 
 
 
 
 
9.3.2. Gerinti įstaigos 
mikroklimatą, inicijuoti 
prevencines priemones 
smurto ir patyčių atveju 
įstaigoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-09 mėn. ugdytinių tėvams 
organizuota neformaliojo 
švietimo būrelių mugė. 
 
20 proc. vaikų dalyvaus 
neformaliajame švietime.  
 

Parengti krizių valdymo 
įstaigoje aprašą,  
sudaryta darbo grupė aprašui 
rengti  
iki 2020-03-15 II ketvirtis 
Parengtas ir įstaigos 
bendruomenei pristatytas 
poveikio priemonių tvarkos 
aprašas netinkamai 
besielgiantiems vaikams. 
 

Įstaigos bendruomenė 
supažindinama pasirašytinai su 
tvarkos aprašu 
iki 2020-03-01 

9.4. Ugdymo turinio plėtotė. 
Atnaujinti ikimokyklinę ugdymo 
programą. 

9.4.1. Atnaujinta 
ikimokyklinio ugdymo 
programa ,,Mažais 
žingsneliai link didelio 
kelio“ 

Sudaryta darbo grupė 
ikimokyklinio ugdymo 
programai atnaujinti 
iki 2020-02-15 
 

Atlikta įstaigos bendruomenės 
apklausą dėl ugdymo turinio 
atnaujinimo 
iki 2020-03-10 
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Parengta ugdymo programą  
iki 2020-09-01 

9.5. Plėtoti skaitmeninio 
raštingumo kompetencijas. 
 
 

9.5.1. Sudaryti sąlygas 
pedagogams plėtoti 
bendrąsias ir dalykines 
kompetencijas 
skaitmeninio raštingumo 
srityje. 

 

70 proc. pedagogų išklausys 
skaitmeninių kompetencijų 
tobulinimo mokymus įstaigoje  
2020 m. I ketvirtis. 
 
Įsigyti 10 vnt. planšetinių 
kompiuterių  
2020 m. IV ketvirtis. 

 
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. Lėšų trūkumas. 
10.2. Nedarbingumas. 
10.3. Pasikeitę teisės aktai. 
 
 
 
________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 
pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 
pareigos) 
 

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

 
 
 
 
 
 


