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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

2016-2018 m. Tirkiliškių lopšelio-darželio strateginio plano 1 tikslas –patobulinti ugdymo kokybę, 

plėtojant bendruomenės narių partnerystę. 

Įgyvendinant strateginį tikslą įstaigoje atnaujintas ikimokyklinio ugdymo programos turinys, parengtas 

į vaikų ugdymą(si) orientuotas planavimo pavyzdys (forma), visose grupėse naudojamas atvirasis 

planavimas. 2018 m. įdiegtas ir efektyviai naudojamas elektroninis dienynas, 100 proc. pedagogų 

ugdomojoje veikloje naudoja informacines technologijas (interaktyvias lentas, projektorius, 

kompiuterius). 

Siekiant vaikų ugdymo(si) pažangos, patobulintas auklėtojų, specialistų, teikiančių pagalbą 

ugdytiniams ir tėvų bendradarbiavimas - įvykdyti 5 bendri projektai.  

Įstaigos 2 strateginis tikslas - sukurti saugią, jaukią, funkcionalią vidinę ir išorinę ugdymą(si) 

skatinančią ir darbo aplinką, pritaikytą įstaigos bendruomenės poreikiams, racionaliai panaudojant 

lėšas. 

Tikslui pasiekti pagerintos įstaigos higieninės sąlygos: atlikti kapitaliniai virtuvės, 5 grupių tualetų ir 

virtuvėlių remontai, suremontuotas įstaigos centrinis koridorius, apšiltintas pastato fasadas (35000 Eur), 

atnaujintas grupių inventorius, pakeista 6 lauko pavėsinių grindų danga (1767,52 Eur. 2 proc.). 

2018 m. gavus lėšų iš Kauno m. savivaldybės suremontuotos 3 lauko laiptų zonos (4173,92 

Eur ), kapitališkai suremontuotas darbuotojų tualetas 4265,40 Eur., panaudojus spec. ugdymo lėšas, 

atliktas aktų salės grindų remontas 3122,11 Eur.  



2018 m. planavome įrengti 1 interaktyviąją lentą priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams, tačiau gavus 

papildomus asignavimus, įrengėme 2 interaktyvias lentas: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

grupėse. Visos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos. 

2016-2018 m. strateginio plano galutinis matavimo rezultatas rodo, kad tikslai įgyvendinti 100 proc., 

pasiekti maksimalūs laukti rezultatai. 

Tikslams pasiekti priemonės įgyvendinamos laikantis terminų, racionaliai naudojant lėšas.   

2018 m. metinio veiklos plano 1 tikslas – pagerinti vaikų socialinės kompetencijos ugdymą(si), 

plėtojant įstaigos socialines, kultūrines, informacines funkcijas, orientuotas į šeimos ir bendruomenės 

poreikius. Pedagogams atnaujinus žinias aktualiais pedagoginiais psichologiniais klausimais ir 

organizuojant projektinę veiklą pagerėjo ugdytinių socialinės kompetencijos ugdymas. Vykdant 

švietėjišką veiklą tėvams aktualiais vaiko raidos klausimais, pakito tėvų požiūris į vaiko ugdymo(si) 

galimybes, konfliktų sprendimą, santykio formavimą. Formuojant santykį su vaiku, tėvai pradeda 

domėtis pozityvios tėvystės idėjomis (STEP), asmeniniais pokyčiais. Atviriau bendrauja ir 

bendradarbiauja su pagalbos vaikui specialistais, ieško bendradarbiavimo galimybių sprendžiant 

atsiradusiems ugdymo(si) sunkumams ar elgesio problemoms. Išplėtotos bendradarbiavimo formos – 

diskusijos, bendradarbiavimas elektroninėje erdvėje, bendri projektai, leido operatyviau keistis 

informacija, aptariant vaikų pasiekimus, pagalbos vaikui sprendimo būdus, sprendžiant pedagogines 

problemas. Sustiprėjo pedagogų ir šeimos partnerystės ryšiai, vykdant projektus aktyviau įsitraukta į 

ugdymo procesą.  

2018 metais įstaigoje organizuoti seminarai pedagogams: „Tinkama emocijų raiška – ugdytojo ir 

ugdytinių kokybiškų tarpasmenių santykių pagrindas“, „Mokinių interesus žadinantys metodai, 

metodinės įvairovės ir naujovės“. Vyko paskaitos pedagogams ir tėvams: „Agresyvus vaikų elgesys: 

priežastys ir kaip jį koreguoti“, „Kaip padėti vaikui laikytis susitarimų“, „Pozityvi tėvystė: iššūkiai ir 

galimybės“, „Vaiko gyvenimo pokyčiai priešmokyklinėje grupėje“, „Pozityvus ugdymas remiantis 

humanistinėmis idėjomis“. STEP tėvų mokymuose lankėsi 25 šeimos, baigė ir gavo pažymėjimus 12 

šeimų. 

Pasiekti maksimalūs laukti rezultatai. 

Įgyvendinant 2 įstaigos veiklos programos tikslą – modernizuoti ugdymo(si) ir darbo aplinką, diegiant 

informacines komunikacines technologijas, įstaigoje kompiuterizuotos visos darbo vietos. Įdiegus 

internetinę prieigą visose grupėse modernizuotas ugdymo(si) procesas panaudojant IKT galimybes. 

Atsirado galimybė naudotis elektroninio dienyno „Mūsų darželis“ informacine sistema. Ši sistema 



leidžia daugiau laiko skirti vaikui, palengvina pedagogų veiklą, padeda tėvams ir darželio darbuotojams 

bendradarbiauti tarpusavyje ir siekti bendro tikslo.  

Įstaiga kryptingai įgyvendindama ugdymo(si) erdvių  modernizavimo darbus įrengė dvi interaktyvias 

„SMART“ lentas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėse. Prasiplėtė galimybė vaikams 

patraukliais būdais ir formomis organizuoti ugdymo procesą, sudarytos tinkamos sąlygos vaikų 

ugdymui(si) ir saviraiškai. 

Pasiekti maksimalūs laukti rezultatai, tikslas įgyvendintas 100 proc.  

 

II SKYRIUS 

2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai 2018 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. „STEP“ tėvų 

mokymo programos 

inicijavimas. 

Suorganizuoti 

pozityvios tėvystės 

kursus „STEP“ 

programa. 

Du kartus per metus 

organizuotuose kursuose 

dalyvaus 20 proc. tėvų 

(globėjų). 

„STEP“ tėvų programoje 

dalyvavo 22 proc. tėvų, 9 

proc. baigė kursus ir gavo 

pažymėjimus. 

2. Elektroninio 

dienyno įdiegimas. 

Įdiegtas 

elektroninis 

dienynas. Įstaigos 

grupių ugdomosios 

veiklos planavimas 

ir komunikacija su 

tėvais (globėjais) 

vyksta 

elektroninėje 

erdvėje.  

Nuo 2018-09-01 įdiegtas 

elektroninis dienynas. Juo 

naudojasi visi pedagoginiai 

darbuotojai ir 60 proc. tėvų 

(globėjų). 

Nuo 2018-09-01 įdiegtas 

elektroninis dienynas. Juo 

naudojasi visi pedagoginiai 

darbuotojai ir grupių tėvai 

(globėjai). 

3. Įstaigos veiklos 

pagerinimas, 

panaudojant IKT 

priemones. 

IKT priemonių 

pagalba 

užtikrinamas 

informacijos 

prieinamumas apie 

kasdieninę įstaigos 

veiklą darželio 

bendruomenei. 

Priešmokyklinėje grupėje 

įrengta ir naudojama 

interaktyvi lenta. 

Koridoriuose sumontuoti 

virtualūs informaciniai 

stendai. Juose pateikiama ir 

atnaujinama informacija 

apie įstaigos veiklą. 

1 priešmokyklinio ugdymo 

ir 1 darželio grupėje 

įrengtos ir aktyviai 

naudojamos interaktyvios 

lentos. 

Koridoriuose sumontuoti 

virtualūs informaciniai 

stendai. Juose pateikiama 

informacija apie įstaigos 

veiklą. 

4. Užtikrinti įstaigai 

patikėto turto ir 

finansinių išteklių 

racionalų valdymą. 

Gera vidaus darbo 

ir finansų būklės 

kontrolė. 

Finansų kontrolės 

vertinimas Taryboje, 

Vidaus darbo kontrolės 

Kauno savivaldybės 

tarybos 2018-03-20 

sprendimu Nr. T-125 „Dėl 

pritarimo Kauno miesto 



vertinimas tikrinančioje 

institucijoje. 

savivaldybės 

administracijos ir jos 

valdymo sričiai priskirtų 

viešųjų juridinių asmenų 

2017 m. finansų kontrolės 

būklės ataskaitai“ Kauno 

Tirkiliškių lopšelio-

darželio finansų būklės 

kontrolė už 2017 m. 

įvertinta gerai. 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

- - 

 

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. Kapitalinis darbuotojų tualeto remontas Pagerintos darbuotojų higieninės sąlygos. 

3.2. Avarinių lauko išėjimo laiptų remontas (3 

zonos). 

Užtikrintas darbuotojų ir ugdytinių saugumas. 

3.3. Modernizuotas ugdymo(si) procesas, 

panaudojant IKT priemones. 

Įrengta papildoma interaktyvi lenta 

ikimokyklinėje grupėje ugdymo(si) kokybei 

pagerinti. 
 

4. Pakoreguotų 2018 metų veiklos užduočių nebuvo 

 

 

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 X 

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. Ugdomosios veiklos gerinimas, panaudojant IKT priemones. 

6.2. Lauko edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo kokybei gerinti. 

6.3. Prevencinių programų diegimas ikimokyklinėje įstaigoje. 
 

Direktorė                __________                     Neringa Šeštokienė          2019-01-17 

 

 

 



IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  

Įstaigos vadovo darbą vertiname labai gerai, kadangi problemų sprendimui ir naujovių diegimui naudoja 

racionalias ir novatoriškas priemones (idėjas), kurių pagalba pasiekiamas maksimalus rezultatas. 

Siūlymai ateičiai būtų daugiau dėmesio skirti lauko erdvių tobulinimui, kad vaikai galėtų kuo daugiau 

laiko praleisti lauke, nepriklausomai nuo oro sąlygų. 

 

Įstaigos tarybos įgaliotas asmuo            __________           Nerijus Lukoševičius      2019-02-01 
(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 skyriaus vedėjas                __________                    Virginijus Mažeika         __________ 

                                                                                                                                            (data) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

 


