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Panevėžys 
I SKYRIUS

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Panevėžio lopšelio -  darželio „Žvaigždutė“ (toliau Įstaigos) 2017-2019 metų strateginio ir 2019 
metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybišką švietimo paslaugų 
teikimą ir saugios bei sveikos, gamtosauginės ugdymo(si) aplinkos kūrimą, į ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, kokybišką ugdymą, sąlygų ir galimybių 
sudarymą vaikų saviraiškai tenkinti, tėvų įtraukimą į įstaigos veiklą. Nuolat rūpinamasi tinkamos, 
higienos normas atitinkančios, fiziškai ir psichologiškai saugios aplinkos kūrimu, žmogiškųjų 
išteklių vadyba.
2019 m. prioritetai:
- ugdymo kokybės tobulinimas, diegiant inovatyvias ugdymo technologijas;
- besimokančios bendruomenės kūrimas; personalo kompetencijų plėtojimas;
- efektyvūs viešieji ryšiai, gerinant įstaigos įvaizdį;
- savivaldos institucijų veiklos veiksmingumas.
Ugdymo kokybės tobulinimas, diegiant inovatyvias ugdymo technologijas.
Mokytojai supažindinti su aktyvaus skaitmeninio ugdymo(si) galimybėmis - dalyvaujant LANTEL 
šiuolaikinių modulinių baldų ir priemonių pristatyme. Mokytojos turėjo galimybę išbandyti 
interaktyvų kubą, kubiuką, robotuką, žemėlapį, marškinėlius ir kt.
Organizuotas mokytojoms „Olifu“ ir „Spiele gut“ priemonių pristatymas ir įsigyta priemonių 
aktyviai vaikų veiklai organizuoti.
Vaikams pramoga-sferinis kinas darželyje.
Ugdomojoje veikloje taikytos aktyvios ugdymo(si) strategijos:

- priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupėje įgyvendintas projektas „Mėgintuvėlio 
kelionė“ - (ugdymas eksperimentuojant, tyrinėjant, skatinamas vaikų smalsumas) (mokyt. 
L.Vaišvidienė);

- priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje įgyvendintas projektas „Žalias gaublys“ -  
(mokymasis iš antrinių žaliavų pasigaminti žaislus, atvirukus, darbelius švenčių progomis, 
mokymasis rūšiuoti, dalyvavimas įvairiose akcijose) (mokyt I. Kanapeckienė);

- priešmokyklinio ugdymo grupėje „Pelėdžiukai“ vykdomos anglų kalbos pamokėlės 
„Anglų kalba linksmai” (mokyt. I. Kanapeckienė);

- bendradarbiaujant su ugdytinių tėveliais „Saulutės“ ir „Mėnulio“ grupėse įgyvendinti 
projektai „Kelionė po visatą“ ir „Pykšt ir pokš eksperimentai“ (E. Brazauskienė, V. 
Cemerienė, D. Šlekienė);
„Ežiukų“, „Drugelių“, „Saulutės“, „Mėnulio“, „Bitučių“, „Pelėdžiukų“ grupių 
ugdytiniams pravesta pažintinė veikla „Kosmosas“. Taikyta nauja bendradarbiavimo 
forma „Vaikai -  vaikams” (M. Karkos pagrindinės mokyklos 4e klasės mokinys V. 

______ Ablėnas);________________________________________________________________



Salėje paruošta erdvė vaikams naudotis interaktyviomis edukacinėmis grindimis 
„Funtronic“.

Besimokančios bendruomenės kūrimas; personalo kompetencijų plėtojimas.
Veikla planuojama naudojant informacinę sistemą musudarzelis.lt, pagal ikimokyklinio ugdymo 
programą „Žvaigždynėlis“, bei Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Nuo 2019 m. kovo 
mėnesio įstaiga įtraukta į Tarptautinę gamtosauginių mokyklų programą, siekiama aukščiausio 
tarptautinio apdovanojimo.
Per 2019 m. visas lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ personalas: pedagoginis ir aptarnaujantis 
dalyvavo kvalifikacijos kėlimo seminaruose, konferencijose, mokymuose. 23 mokytojai, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir direktorė J. Ablėnė 2019 m. dalyvavo 287 kvalifikaciniuose 
renginiuose, kurie vyko įstaigoje, Panevėžio mieste, įvairiuose Lietuvos miestuose, Italijoje, 
Latvijoje. Aptarnaujančio personalo 13 darbuotojų dalyvavo įvairiose kvalifikacijos kėlimo 
veiklose: 31 veikloje įstaigoje, Panevėžio mieste, kituose Lietuvos miestuose. Trys auklėtojų 
padėjėjos nuo rugsėjo mėn. studijuoja Darbo rinkos mokymo centre. Dvi iš jų floristės profesiją, o 
viena -  slaugytoja-padėjėja.
Dalyvaujant įvairiuose mokymuose buvo gilinamos tokios kompetencijos kaip:

Gamtosauginio ugdymo kompetencija: seminarai, konferencijos, pačių pedagogų parengti 
pranešimai gamtosaugine tema.
Sveikatinimo ugdymo kompetencija.
Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencija.

- Komunikavimo kompetencija.
Konkrečių profesinių žinių gilinimas.

Paruošti ir skaityti pranešimai:
2019-02-20 tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. 
mokykloje“, organizuotoje Panevėžio rajono švietimo centro, skaityti teminiai pranešimai „Mes 
mylim gamtą“ (mokyt. R. Šantarienė, A. Šapnagytė), „Mažytis gamtos stebuklas“ (mokyt. E. 
Brazauskienė, V. Cemerienė).
Įstaigos direktorės J. Ablėnės paruošti ir skaityti pranešimai: 2019 m. gegužės mėn. 31d. Nr. 
M2-20735, kvalifikacijos tobulinimo seminare „Ekologinio ir sveikatingumo ugdymo patirtis 
mokyklų edukacinėse erdvėse specialiųjų poreikių mokiniams“ - pranešimas „Vaiko sėkmė- 
socialinė- emocinė sveikata“; 2019 m. balandžio mėn. 17 d. Nr. Ž -  67, tarptautinėje- praktinėje 
konferencijoje „STEAM yra visur“ -  pranešimas „Lauko pedagogikos gerosios patirties sklaida. 
Mokomės gamtoje ir iš gamtos“; 2019 m. g -  „Gegužės mėn. 10 d. Nr. (1.8.) V4 -  9465 renginyje 
Metodų mugė ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ -  pranešimas „Mokausi gamtoje ir iš gamtos“; 
Panevėžio Gamtos mokykloje konferencijoje skaitytas pranešimas „Mažais žingsneliais...“; 
2019m. lapkričio 26d. Il-osios metinės konferencijos "Panevėžys atviras savanorystei, skaitytas 
pranešimas „Savanorystė 1/d „Žvaigždutė“.
Respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, švietimo pagalbos specialistų idėjų 
mugėje „Žaidžiu ir kalbu 2019”, organizuotoje Šiaulių l.-d. „Eglutė“, „Žiogelis“ (mokyt. A. 
Ciūrienė) pristatyta priemonė „Kas išmano, tas jas gano“.
2019-04-24 konferencijoje „Gamta -  edukacinė erdvė“, organizuotoje Panevėžio Gamtos 
mokyklos, skaitytas pranešimas „Mažais žingsneliais“ (mokyt. L. Vaišvidienė).
2019-04-25 tarptautinėje mokslinėj e-praktinėj e konferencijoje „Pagalba vaikui ir šeimai: 
galimybės, iššūkiai, perspektyvos“, organizuotoje Šiaulių universiteto pristatė pranešimą 
„Komandinio darbo patirtis ugdant specialiųjų poreikių vaikus“ ( direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui L .Petrauskienė, mokyt. E. Brazauskienė ir V. Cemerienė).________ _____________



2019 m. lapkričio 11-24 d. pedagoginę praktiką atliko Las Palmas de Gran Canaria universiteto 
studentės Guacimara dėl Pino Carzorla Rodriguez ir Andrea Rivero Dominiguez, studijuojančios 
Panevėžio kolegijoje pagal ERASMUS + programą ( mokyt. I.Kanapeckienė, kuratorė J.Ablėnė). 
Dvi mokytojos įgijo aukštesnę kvalifikacinę kategoriją -  mokytoja E. Brazauskienė ikimokyklinio 
ugdymo mokytojo metodininko, mokytoja A. Šapnagytė ikimokyklinio ugdymo vyresniojo 
mokytojo. 22 pedagogai yra Respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos 
„Sveikatos želmenėliai“ nariais (padaugėjo 8 %).
Efektyvūs viešieji ryšiai, gerinant įstaigos įvaizdį.
2019 m. liepos 11d. atnaujinti Panevėžio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ nuostatai.
Ypač aktyviai reprezentuota įstaiga miesto ir respublikos mastu:

lopšelio-darželio facebook paskyroje nuolat talpinti reportažai apie įstaigos veiklą; 
atnaujinta internetinė svetainė w w w. z vai gzd v n e 11 s. lt, rengiama medžiaga; 
straipsniai spaudoje:
Subūrė projektas „Sveiki sugrįžę, mieli sparnuočiai“. Mokyt. E. Brazauskienė. „Sekundė“ 
2019-03-28 Nr. 59 (6657).
Spalvotas 45-asis lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ jubiliejus. Direktorė J. Ablėnė. 
„Sekundė“ 2019-03-29.
Vainikavo „Žvirblių puota“. Mokyt. E. Brazauskienė. „Žaliasis pasaulis“ 2019-04-04 Nr. 
13 (1131).
Užkrėsk gerumu -  tai ne tik žodžiai. Direktorė J. Ablėnė, mokyt. E. Brazauskienė. 
„Sekundė“ 2019-05-08 Nr. 86.
Mes turime dirbti komandoje. Logopedė D. Ratkevičienė. „Sekundė“ 2019-05-29 d. Nr. 
101(6699).
Sportuok ir būsi sveikas. Mokyt. E. Brazauskienė. „Žaliasis pasaulis“ 2019-07-11 d. Nr. 
26(1144).
Į darželį atkeliavo mėgintuvėlis. Mokyt. L. Vaišvidienė. „Sekundė“. 2019-09-18.
Į darželį pėstute. Diena be automobilio. Mokyt. E. Brazauskienė. „Žaliasis pasaulis“ 2019- 
09-26 Nr. 32.
Minėjome turizmo dieną. Direktorė J. Ablėnė. „Žaliasis pasaulis“. 2019-10-10. 
„Žvaigždutės“ auklėtiniai minėjo turizmo dieną. Direktorė J. Ablėnė. „Sekundė“ 2019-10- 
30 Nr. 208 (6806).

Pasirašytos 6 bendradarbiavimo sutartys su: VšĮ Panevėžio kolegija, Alfonso Lipniūno 
progimnazija, L/d „Draugystė“, „Papartis“, „Taika“, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 
pagrindine mokykla.
Savivaldos institucijų veiklos veiksmingumas.
Pagal naujus nuostatus įkurta Metodinė tarybą gegužės mėnesį, kurią sudaro 5 mokytojos, 
vadovauja jai mokytoja V.Lydekienė, kuruoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui L.Petrauskienė. 
2019 m. vyko 5 posėdžiai. 2019-05-27 patvirtinti Metodinės tarybos nuostatai. 2019-09-11 - VGK 
pristatyta ataskaita už 2018-2019 m. m. ir patvirtintas Metodinės tarybos darbo planas 2019 m. 
Spalio mėn. buvo paskirstytos lėšos mokymo priemonėms pirkti. Lapkričio mėn. patvirtinta 
Mokytojų metodinės veiklos metinės ataskaitos forma. Gruodžio mėn. pritarta „Pedagoginės 
veiklos priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašui“.
Mokytojų tarybos posėdžiai per 2019 m. įvyko 4. Susirinkimų metu buvo pritarta lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ darbo tvarkos taisyklėms. Išrinkti Metodinės tarybos nariai, įstaigos Tarybos nariai 
; Gamtosauginio komiteto nariai. Pritarta ikimokyklinio ugdymo programai „Žvaigždynėlis“; 
pravesti darbuotojams mokymai dėl duomenų apsaugos įgyvendinimo užtikrinimo ( vedė direktorė 
J. Ablėnė). Pritarta l/d „Žvaigždutė“ 2019-2020 m. priešmokyklinio ugdymo planui; Strateginio 
plano 2020-2022 m. kūrimas, pritarimas; direktorės pedagoginės kvalifikacinės stažuotės Italijos



švietimo institucijose pristatymas; Pedagoginės veiklos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo 
pritarimas.
2019 metais vyko 6 Tarybos posėdžiai, kurių metu įstaigos Taryboje rinktas pirmininkas ir 
sekretorius. Pritarta ir patvirtinta šiems Panevėžio lopšelio -  darželio „Žvaigždutė“ dokumentams: 
Tarybos nuostatams, naujai praengtiems darželio nuostatams, atnaujintai Ikimokyklinio ugdymo 
programai „Žvaigždynėlis“, priešmokyklinio ugdymo planui 2019-2020 metams, atnaujintoms 
Darbo tvarkos taisyklėms. Taip pat buvo pritarta priešmokyklinio ugdymo grupių papildomas 
atostogas derinti pagal pradinukų Ugdymo planą. Svarstyta ir nutarta patenkinti direktorės 
prašymą ir leisti panaudoti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio įsigyti kompiuterį ir apmokėti dalį 
pinigų už plytelių pakeitimą įstaigos kieme. Taryboje pritarta vyr. mokytojos Editos Brazauskienės 
nominacijai „Metų mokytojas“. Sudarytas Tarybos darbo planas 2019-2020 mokslo metams. 
Svarstyta ir pritarta darbo užmokesčio sutaupymo už 2019 metus paskirstymui.

Lieka problemos:
- žaidimo aikštelėse trūksta įrengimų žaisti vaikams,
- daugumos sanitarinių mazgų, vamzdynų labai prasta būklė;
-laiptinių prasta estetinė būklė, laiptų turėklai neatitinka higienos normų reikalavimų.

II SKYRIUS

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
2. Metų 

užduotys 
(toliau -  
užduotys)

Siektini rezultatai Rezultatų vertinimo 
rodikliai (kuriais 
vadovaujantis 
vertinama, ar 
nustatytos užduotys 
įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų 
rodikliai

Ugdymosi aplinka.
1.1. Pagerinti ir 
modernizuoti 
aplinką lauko ir 
vidaus ugdymo 
erdvėse, 
atsižvelgiant į 
saugos ir 
sveikatos 
reikalavimus.

1.1.1. Siekiant 
sukurti saugesnę 
aplinką vaikams, 
dalį įstaigos 
teritorijos aptverti 
nauja tvora.

1.1.1.1. Buvo skelbtas 
apklausos būdu 
konkursas. Gauti trys 
pasiūlymai, iš kurių 
mažiausią kainą 
pasiūlė nurodyti 
tiekėjai.

l .  1.1.1.1. Darbų atlikimo 
Sutartis Nr.2019/6 2019
m. kovo 7d., verslo 
liudijimo Nr. RJ091956-1; 
medžiagų pirkimo sutartis 
Nr. 07032019, UAB 
„Darsema“
Aptverta 195 m. teritorijos 
( 6000 Eur).

1.1.1.2. Kurti ir 
atnaujinti lauko 
erdves, užtikrinti 
vaikų saugumą kieme.

1.1.1.2.2. Įstaigos 
direktoriaus 2019 m. 
balandžio 20d. įsakymu 
Nr. V-49.1 sudaryta darbo 
grupė Pojūčių takui 
lopšelio darželio 
teritorijoje įrengti. 
Rėmėjai dovanojo lentų, 
tėvai atnešė įvairių



priemonių pojūčių takui 
įrengti ( kaštonų, 
kankorėžių ir t.t.).
2. Įstaigos direktoriaus 
2019 m. gegužės 10 d. 
įsakymuNr. V-55.1 
sudaryta darbo grupė 
daržo lopšelio-darželio 
teritorijoje įrengimui. 
Rėmėjai dovanojo paletes, 
tėvai dovanojo žemių, 
mokytojos su vaikais 
užsiaugino įvairių 
daržovių daigelius ir 
įrengė daržą.

1.2. Įstaigos 
veiklą
reglamentuoj ančių
dokumentų
atnaujinimas.

1.2.1. Paruošti 
įstaigos asmens 
duomenų apsaugos 
dokumentai pagal 
teisės aktuose 
keliamus 
reikalavimus.

1.2.1.1.Parengtos 
įstaigos asmens 
duomenų apsaugos 
taisyklės.

1.2.1.1.1.
Dalyvauta „ES bendrojo 
duomenų apsaugos 
reglamento ( BDAR 
įgyvendinimas) '.esminiai 
aspektai ir praktinės 
rekomendacijos 3val., 
kuriuos organizavo UAB 
„Saugos tinklai“.
Parengtos įstaigos asmens 
duomenų tvarkymo 
taisyklės, kurios 
patvirtintos 2019 m. 
gegužės mėn. 28 d. 
direktoriaus įsakymu V -  
58.1
1.2.1.1.2. Su parengtomis 
asmens duomenų 
taisyklėmis supažindinti 
darbuotojai (
pasirašytinai). Direktorė J. 
Ablėnė vedė mokymus 
„Asmens duomenų 
apsaugos įgyvendinimo 
užtikrinimas“ mokytojams 
1/d „Žvaigždutė“ ( 
Mokytojų tarybos 
posėdis2019 -  08- 29, 
Nr.2) ir personalui ( 
Aptarnaujančio personalo 
susirinkime 2019-09-04, 
Nr.5).



Tėvai turės galimybę su 
taisyklėmis susipažinti 
interneto svetainėje.

1.2.2. Atnaujinti 
įstaigos nuostatai.

1.2.2.1. Atnaujinti 
Panevėžio lopšelio- 
darželio „Žvaigždutė“ 
nuostatai.

l. 2.2.1.1. Atnaujinti 
įstaigos nuostatai. 
Įrodantys dokumentai: 
2019 m. balandžio mėn. 30 
d. įstaigos Tarybos 
susirinkime Nr. 1, jiems 
pritarta._Panevėžio miesto 
savivaldybės tarybos 2019
m. birželio 20d. sprendimu 
Nr. 1-230 patvirtinti nauji 
nuostatai.
2019 m. liepos 1 ld. 
įregistruota Juridinių 
asmenų registre.

1.2.3. Parengti 
Lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ 
strateginio plano 
2020-2022 m. 
projektą.

1.2.3.1. Parengtas 
įstaigos strateginio 
plano projektas 2020- 
2022 m.

1.2.3.1.1. Įstaigos 
strateginio plano projektas 
parengtas.
įrodantys dokumentai:
Įstaigos direktoriaus 
įsakymu 2019 m. spalio 14 
d., Nr. V-107 sudaryta 
darbo grupė Strateginio 
plano 2020 -2022 m. 
rengimui, pirmininkė 
įstaigos direktorė. 
Mokytojų tarybos 
posėdyje 2019 m. spalio 
mėn. 16 d., Nr. 3 mokytojai 
atliko įstaigos SSGG 
analizę. 2019 m. spalio 
mėn. 21d. aptarnaujantis 
personalas susirinkimo 
metu atliko įstaigos SSGG 
analizę. 2019 m. spalio 
mėn. 28 d. visuotiniame 
visų grupių tėvų atstovų 
susirinkime, tėvai atliko 
įstaigos SSGG analizę. 
Visų trijų grupių analizės 
perduotos darbo grupei. 
Darbo grupė paruošė 
strateginį planą, kuriam 
buvo pritarta mokytojų 
tarybos posėdyje 2020 m. 
sausio mėn. 1 0 d ., Nr. 5.



Taryba pritarė 2020 m. 
sausio mėn. 29 d.

Kvalifikacija.
1.3. Gerinti
programinį ir
technologinį
įstaigos
aprūpinimą.
Tobulinti
profesinę
kompetenciją,
vykdant IKT
efektyvų taikymą
ir panaudojimą
ugdomajame
procese.

1.3.1. Plėtoti 
įstaigos IT 
aprūpinimą, 
įrenginiai
naudojami ugdymo 
procesui tobulinti.

1.3.1.1. Elektroniniu 
dienynu naudojasi ir jį 
pildo visi įstaigos 
mokytojai. Tęstinė 
užduotis: 80 proc. 
tėvų jungiasi prie 
elektroninio dienyno 
ir juo naudojasi.

1.3.1.1. 1. Nupirkti 4 
nešiojami kompiuteriai ir 
taip pagerintas 
technologinis įstaigos 
aprūpinimas.
Prisijungimus prie 
elektroninio dienyno turi 
visi įstaigos darbuotojai ir 
85 proc. naudojasi jo 
galimybėmis. Visi tėvai 
prisijungę prie elektroninio 
dienyno musudarzelis.lt ir 
apie 80 proc. juo 
naudojasi.

Lyderystė ir vadyba: bendradarbiavimo kultūra.
1.4. Gerinti 
įstaigos
viešuosius ryšius 
ir įvaizdį.

1.4.1. Atnaujinti 
įstaigos interneto 
svetainę.

1.4.1.1. Atnaujinta 
įstaigos interneto 
svetainė atitinka teisės 
aktų reikalavimus.

1.4.1.1.1Atnaujinta 
įstaigos svetainė 
įrodantys dokumentai:
. Interneto svetainės 
sukūrimo sutartis Nr. 
2019/7, 2019 m. kovo 
mėn. 28 d. Užsakovo IDV 
Nr.( 20.320)-100 -375

1.4.2. Stiprinami 
bendradarbiavimo 
su socialiniais 
partneriais ryšiai.

1.4.2.1. Sudaryta 
viena nauja 
bendradarbiavimo su 
socialiniais partneriais 
sutartis.

1.4.2.1.1. Pasirašytos 
šešios bendradarbiavimo 
su švietimo įstaigomis 
sutartys su:
VšĮ Panevėžio kolegija 
2019 m. rugsėjo mėn. 24 
d., Nr. BS-27.
Alfonso Lipniūno 
progimnazija 2019 m. 
balandžio mėn. 23d. Nr. 
ST-45.
Lopšelių-darželių 
„Draugystė“ 2019 m. 
balandžio mėn. 30 d. 
Lopšelių-darželių 
„Papartis“ 2019 m. 
balandžio mėn. 25 d. 
Lopšelių-darželių „Taika“ 
balandžio mėn. 23 d. 
Panevėžio kurčiųjų ir 
neprigirdinčiųjų



pagrindine mokykla 2019 
m. balandžio 16 d.

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

2.1.

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. Teikta paraiška Jaunimo savanorius priimančių 
organizacijų akreditacijai. Lopšelis-darželis 
„Žvaigždutė“ akredituotas priimti savanorius nuo 
2019-10-08 iki 2022-10-08 ( Jaunimo savanorius 
priimančių organizacijų tvarkos aprašo 4 pr.)

3.1.1. Dviejų savanorių priėmimas ir 
pats projektas startavo nuo 2020 m. 
sausio mėn. 2d. Savanorės nori 
pasisemti patirčių, įnešti savo idėjų, 
atrasti save.
3.1.2. Suteikiama neatlygintina pagalba 
dirbant su vaikais ( organizuotos 
veiklos, žaidimai ir kt.)

3.2. Inicijavimas bendruomenės narius, pasitelkiant 
tėvus tvarkyti įstaigos aplinką.

3.2.1. Talkos metu atnaujinti ( nudažyti) 
lauko įrenginiai, sutvarkyti 7 smėlio 
dėžių dangčiai, įrengtas gėlynas, 
apkarpytos gyvatvorės.

3.3. Dvejose grupėse pakeistas higienos normų 
reikalavimų neatitinkantis apšvietimas 
(priešmokyklinio ugdymo grupėse: „Pelėdžiukų“ ir 
„Bitučių“). Įrengus LED apšvietimą.

3.3.1 .Dviejų grupių vaikai 
ugdomi/ugdosi esant tinkamam 
apšvietimui, sveikatai palankioje 
aplinkoje.

3.4. Vadovavimo kompetencijų tobulinimas, 
kvalifikacijos kėlimas.

3.4.1.Per 2019 metus kvalifikacij ą 
kėliau 353 valandas. Pagrindinės 
tobulintos kompetencijos -  vadovavimo 
žmonėms, vadovavimo švietimo 
įstaigai, komandoms, mokymasis 
įstaigos vidinės komunikacijos,; 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
klausimais. Stažuotė Italijoje, 
susipažinimas su Italijos švietimo 
sistema. Paruošti ir skaityti pranešimai: 
2019 m. gegužės mėn. 31d. Nr. M2- 
20735, kvalifikacijos tobulinimo 
seminare „Ekologinio ir sveikatingumo 
ugdymo patirtis mokyklų edukacinėse 
erdvėse specialiųjų poreikių 
mokiniams“ - pranešimas „Vaiko 
sėkmė- socialinė- emocinė sveikata“;



2019 m. balandžio mėn. 17 d. Nr. Ž -  
67, tarptautinėje- praktinėje 
konferencijoje „STEAM yra visur“ -  
pranešimas „Lauko pedagogikos 
gerosios patirties sklaida. Mokomės 
gamtoje ir iš gamtos“; 2019 m. g -  
„Gegužės mėn. 10 d. Nr. (1.8.) V4 -  
9465 renginyje Metodų mugė 
ŽAIDIMŲ VAIVORYKŠTĖ -  
pranešimas „Mokausi gamtoje ir iš 
gamtos“; Panevėžio Gamtos mokykloje 
konferencijoje skaitytas pranešimas 
„Mažais žingsneliais...“.
Rezultatas -  gerėjantys vadybiniai 
procesai organizacijoje, mikroklimatas, 
gerosios patirties sklaida.

3.5. Atnaujintos ir patvirtintos Panevėžio lopšelio- 
darželio „Žvaigždutė“ darbo tvarkos taisyklės. 
Įstaigos tvarkos taisyklės dera su naujai 
pasikeitusiais teisės aktais. Direktoriaus įsakymu 
2019 m. balandžio mėn. 8 d. sudaryta darbo grupė; 
Pritarta mokytojų tarybos posėdyje 2019 m. 
balandžio mėn. 10 d., Nr.l; Pritarta Tarybos 
posėdyje 2019 m. rugsėjo mėn. 30 d. Nr. 5. 
Patvirtinta įstaigos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 
mėn. 30d. įsakymu Nr. V-105

3.5.1. Lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ 
darbo taisyklės atnaujintos ir paskelbtos 
įstaigos internetiniame puslapyje, su 
jomis visi darbuotojai supažindinti 
pasirašytinai.

3.6. Inicijuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai 
įstaigoje.

3.6.1. Mokytoj ams direktorės 
suorganizuoti seminarai, paskaitos: 
paskaitą “Lauko pedagogika”, “Kūno 
kultūra vaikų darželyje”, “Socialinių 
emocinių įgūdžių ugdymas, integruojant 
Kimochis programą, “Atsipalaidavimo , 
emocinio relaksavimo ir savęs valdymo 
būdai”, "Turizmo renginių vadovų 
mokymas saugos ir sveikatos 
klausimais”. Pagilintos žinios apie kūno 
kultūros vedimą, užsiėmimus lauke, 
atsipalaidavimo būdus.

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
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivcrtinimas

U žduočių įvykdym o aprašym as
Pažym im as atitinkam as 

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. strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo
6.2. strateginio švietimo įstaigos valdymo

i}** .M*

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)
1 ^  ^ ') ~ ^parašas)

.» *)<■ iri.  “ l .  J  *įį

t ;(varddš ir pavardė) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Labai gerai lopšelio- darželio „Žvaigždutė“ Tarybos 
posėdžio 2020 m. sausio mėn. 29 d., Nr. 8 nutarimu. Ataskaita pateikta ir apsvarstyta. Metinės veiklos 
užduotys susietos su strateginio plano ir metinės veiklos plano priemonėmis, vidaus administravimu 
bei veiklos veiksmingumo didinimu, adekvačiai panaudojant finansinius išteklius. Bendruomenę 
tenkina kaip organizuojama lopšelio-darželio veikla, įstaigos pažanga, mikroklimatas. 2019 metais 
ypatingai gerai buvo organizuotas kvalifikacijos tobulinimas, tikslingai parinkti lektoriai, aktualios 
temos, pasikeitusi įstaigos vidaus ir lauko aplinka, atnaujinta Tarybos, Metodinės tarybos veikla, 
įstaigos nuostatai. Visos užduotys įvykdytos, dalis -  viršijo nustatytus rodiklius.

Įurttu t m  du h a  ' %t)ZO "D 4'Z3
(mokykime -  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: Vadovo veikla vertinama gerai, nes įstaigos vadovas iš 
esmės įvykdė užduotis pagal sutartus vertinimo rodiklius. Siūlau nustatyti 5 proc. pareiginės algos 
pastovios dalies kintamąją dalį.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjas ~~ A '" 1 J Dainius Sipelis 2020-02-11

(parašas) (data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas GERAI.

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne caugiau kaip 5 užduotys)

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
užduotys įvykdytos)

9.1. Gerinant įstaigos viešuosius 
ryšius ir įvaizdį, telkti įstaigos 
bendruomenę bendrai veiklai, 
burti lyderių komandą.

9.1.1. Bendradarbiaujant 
su socialiniais partneriais, 
inicijuoti lyderių 
komandos, darbo grupės 
gamtosauginei programai 
parengti subūrimą.

9.1.1.1. 30 proc. lopšelio- 
darželio pedagogų dalyvavo 
lyderių komandos 
organizuotose veiklose.
9.1.1.2. Pedagogai, įstaigos 
aptarnaujantis personalas 
sustiprino lyderystės 
kompetencijas bei švietimo 
vadybos išmanymą.
9.1.1.3. Įstaigos bendruomenei 
suorganizuoti 2 seminarai: 
„Asmeninė lyderystė“ (I ketv.), 
„Kaip susikalbėti ir efektyviai 
veikti? Vidinės dalykinės 
komunikacijos modeliai ir 
būdai švietimo organizacijoje“, 
(I ketv.)
9.1.1.4. Suorganizuota penkių 
dienų ( kovo-gegužės mėn.) 
gamtosauginė programa 
„Žaliasis pėdsakas“ su 
socialiniais partneriais: 1/d 
„Papartis“, „Taika“, 
„Draugystė“ ir „Žvaigždutė“.



Iš kiekvienos įstaigos 
kiekvienoje veikloje dalyvavo 
10-12 mokytojų.

9.2. Inicijuoti lopšelio-darželio 
ugdomosios veiklos įsivertinimą

9.2.1. Parengti lopšelio - 
darželio vidaus veiklos 
kokybės įsivertinimo 
sistemą

9.2.1.1. Sudaryta vidaus 
veiklos kokybės įsivertinimo 
darbo grupė, pasirinkta sritis - 
„Vaiko ugdymas ir ugdymasis“ 
( III ketv.).
9.2.1.2. Atliktas 60-70 proc. 
tėvų ir 100 proc. mokytojų 
anketavimas.
9.2.1.3. Parengtos pasirinktos 
srities išvados ir lyginamoji 
analizė ( IV ketv.).
9.2.1.4. Rezultatai apsvarstyti 
Mokytojų tarybos posėdyje.
9.2.1.5. Numatytos tobulintinos 
sritys įtrauktos į 2021 m. 
veiklos planą.

9.3. Pagerinti ir modernizuoti 
aplinką lauko ir vidaus ugdymo 
erdvėse, atsižvelgiant į saugos ir 
sveikatos reikalavimus.

9.3.1. Siekiant sukurti 
saugesnę aplinką 
vaikams, pabaigti įstaigos 
teritoriją aptverti nauja 
tvora.

9.3.1.1.Aptverta lopšelio- 
darželio likusi teritorija nauja 
tvora -  195 m.

9.3.2. Kurti ir atnaujinti 
lauko erdves, užtikrinti 
vaikų saugumą kieme.

9.3.2.1. Sukurtos edukacinės 2- 
3 erdvės įstaigos kieme ( II-III 
ketv.) ( muzikinė tvorelė, lauko 
klasė, žaidimai nupiešti ant 
plytelių kieme) aktyviam vaikų 
laisvalaikiui lauke.

9.3.3. Siekiant pritraukti 
lėšas į įstaiga bus 
ieškoma rėmėjų, kad 
padėtų įrengti lauko 
erdves vaikų 
laisvalaikiui. Rašomi 
projektai finansavimui 
gauti.

9.3.3.1. Teikta Panevėžio 
miesto savivaldybės 
aplinkosaugos švietimo 
projekto paraiška „Plečiu 
pažinimo ribas per patirtį“ 
finansavimui (1650 Eur) gauti. 
( II ketv.)
9.3.3.2. Teikta paraiška ir 
dalyvauta „Mokyklų 
edukacinių erdvių 2020 m. 
konkurse“ (III ketv.)

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. Vadovo ir atsakingo darbuotojo liga ilgiau nei 120 dienų per metus.
10.2. Teisės aktų kaita arba jų nebuvimas.

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjas " Dainius Sipelis
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Susipažinau
Panevėžio lopšelio-darželio 
„Žvaigždutė“ direktorė


