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ĮŽANGA 

MOKYKLOS VIZITINĖ KORTELĖ 

 
                Lopšelis-darželis veikia nuo 1973 metų. Mokykloje teikiamas ikimokyklinio amžiaus vaikams ir  

priešmokyklinio amžiaus, turintiems individualių ugdymosi poreikių vaikams ugdymas.  2019 m. eigoje  vidutiniškai 
lankė 164 ugdytiniai. Iš jų 53 turintys individualių poreikių, 22 turintys įvairiapusių raidos sutrikimų. Veikia 11 

grupių: 3 ankstyvojo amžiaus ikimokyklinio ugdymo, 6 mišraus amžiaus ikimokyklinio ugdymo, 2 individualaus 

ugdymo grupės, iš kurių 1 yra savaitinė, atliekanti budinčios grupės funkciją. Įstaigoje dirba 50 darbuotojų. Iš jų – 24 

pedagogai (19 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 1 meninio ugdymo mokytojas ir 4 švietimo pagalbos teikimo 

specialistai), 24 – aptarnaujantis personalas. Mokinių skaičius grupėse pakankamas ir pastovus. Per 2019 m. 

sudarėme 52 ikimokyklinio ir 7 priešmokyklinio ugdymo sutartis. Eilėje laukia 93 vaikai.  

               Lopšelis-darželis dalyvauja Europos lėšomis finansuojamose programose „Pienas vaikams“, „Vaisių 

vartojimas mokyklose“. Ugdytiniams sudarytos sąlygos mokytis anglų kalbos, lankyti šokių, gimnastikos ir 

krepšinio būrelius.  Mokinių ugdymo(si) ir vystymo(si) pažanga buvo vertinama orientuojantis į svarbiausius vaiko 

raidos etapus, pagal vaikų pasiekimų aprašą (18 ugdymosi sričių)- du kartus metuose: spalio ir gegužės mėnesiais. 

Pasiekimai aptarti mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, individualiuose pokalbiuose su ugdytinių  
tėvais (globėjais). Visose grupėse pastebėtas vaikų augimas, nustatyta, jog ugdytinių gebėjimai atitinka vaikų 

individualias galias ir jie gebės toliau sėkmingai ugdytis pagal ugdymo programą  „Augu, žaidžiu, pažįstu“ arba 

pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą rajono mokyklose.  

              Savivaldybės biudžeto lėšomis naujai pakeista asfaltuota kiemo danga ir šaligatvis pastato šiaurinėje dalyje. 

Paskirtos lėšos ir sudaryta sutartis dėl priešgaisrinės signalizacijos priežiūros. Vykdėme stebėseną ir šalinome 

gedimus dėl susidėvėjusių radiatorių jungčių ir santechnikos įrenginių. Grupėse pagal poreikį atnaujinome indus 

vaikams, aprūpinome valymo ir higienos priemonėmis, keitėme spinteles grupių virtuvėlėse. Moksleivio krepšelio 

lėšomis praturtinome vaikų lauko žaidimo aikštyną trejomis dvivietėmis sūpynėmis, žaislų daiktadėžėmis.   Įkurtos 

edukacinės erdvės vaikams lopšelio-darželio koridoriuose, atnaujintas socialinio pedagogo kabinetas. Rėmėjų 

lėšomis sumokėjome už pianino derinimą, ugdytinių pažintinių ekskursijų išvykas, internetinės svetainės priežiūrą, 

kiemo teritorijos šienavimą (6014 kv. m.).  

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIŲ MOKINIŲ 

PASIEKIMAMS GERINTI ĮGYVENDINIMAS 
 

                Veikla buvo vykdoma pagal naujai parengtą 2019-2021 m. strateginį ir metinį veiklos planus, kur buvo 

numatytos įvairios veiklos keliamiems tikslams įgyvendinti. Pirmasis tikslas: lanksčiai ir dinamiškai organizuoti į 

vaiką orientuotą ugdymą, siekiant ugdymosi rezultatų kokybės. Siekiant įgyvendinti šį tikslą sudarėme sąlygas 

pedagogams patobulinti žinias apie ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių, pažintinių ir individualių gebėjimų 

ugdymą. Tai davė patirtinės praktinės naudos, organizuojant dalykinį bendradarbiavimą, siekiant atsakomybės už 

savo veiklą, didinant bendruomenės lyderystę. Siekiant nuolatinio bendruomenės narių tobulėjimo ir pokyčių, kurie 

garantuotų kiekvieno vaiko ugdymo(si) sėkmę, pravesti metodiniai pasitarimai, kurių metu buvo vykdoma metodinės 

praktinės veiklos sklaida temomis: „Į vaiko pasiekimų rezultatus orientuotas planavimas ir vaiko pasiekimų 

vertinimas“, „Žaidimai moko“, „Reggio Emillia pedagoginės sistemos elementų taikymas ugdyme“. To pasekoje 



2 

 
buvo parengtos rekomendacijos planavimui ir patobulinta vaikų pasiekimų vertinimo kompetencija, apibendrinta 

žaidimo samprata, aptarta intelektinė ir kognityvinė žaidimų nauda tolimesniems ugdymo(si) rezultatams, pagilino 

žinias taikant modernius metodus.  

                  Dalinomės praktine patirtimi su rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogais. Pravestas seminaras: „Atidaus 

klausymosi įgūdžių lavinimo svarba ikimokykliniame amžiuje“, kurio metu buvo gilinamasi į foneminio suvokimo 

svarbą ikimokykliniame amžiuje, stebimi praktinės veiklos pavyzdžiai. Mokyklos pedagogai aktyviai dalyvavo 

rajono mokytojų metodinių priemonių parodoje (7 pedagogai paskatinti padėkomis ir edukacine išvyka). Šiais metais 
įsijungėme į Erasmus+ programos mobilumo KA1 projektą „Novatoriškų ugdymosi praktikų taikymas, gerinant 

ugdymosi pasiekimus“ (išliekantis prioritetas).  

                  Pravesti integruoti teminiai renginiai, vyko grupių edukaciniai projektai: „Sveikas maistas-sveikas aš“, 

„Medžiai aplink mus“ ir kt. Grupių auklėtojos su ugdytiniais aktyviai dalyvavo rajoniniuose renginiuose ir 

konkursuose  įvairiomis tematikomis (9 grupės), respublikiniuose renginiuose ir konkursuose (6 grupės), Etwinnig 

projektuose –partneriai Lietuva: „Noriu būti matomas-atšvaitą segu“, „Kaštoniukė ir Dobiliukė keliauja po Lietuvą“, 

„Advento tradicijos, simboliai“, Tarptautiniame projekte su Vokietijos Kaselio miesto lietuvių bendruomene 

„Lietuviški inkilai pasaulio paukščiams“.  Į ugdymą integruotas saugios ir sveikos gyvensenos planas, vyko bendrų 

veiklų su Prienų visuomenės sveikatos biuru atstovais tęstinumas. Dalyvavome respublikinio projekto „Sveikatiada“ 

ir ikimokyklinio ugdymo asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ veiklose. 

                 Vykdant įsivertinimą atliktas platusis įsivertinimas. Išryškėjo stipriosios mokyklos sritys: „Vaiko ugdymas 

ir ugdymasis“, „Parama vaikui ir šeimai“. Bendras įvertinimas pagal 4 lygių skalę dominuoja l.gerai ir gerai (4-3 
balai). Vadovaujantis įsivertinimo įžvalgomis parengtas strateginis 2019-2021 m. planas.  

                   Antrasis tikslas: gerinti ugdymo kokybę, skatinant ugdytinių kūrybiškumą ir patirtinio ugdymo 

galimybes, kuriant patrauklią, patogią, saugią ir funkcionalią aplinką. Siekiant įgyvendinti šį tikslą įkurtos 

naujos edukacinės erdvės lopšelio-darželio koridoriuose, laiptinėse: įrengtas „Smalsučių kampelis“, įgyti Prienų 

rajono, Lietuvos ir pasaulio žemėlapiai, foto tapetas ankstyvajam anglų kalbos ugdymui. Sienos praturtintos piešimo 

lentomis, laiptinės pritaikytos raidžių, skaičių, geometrinių figūrų pažinimui. Lauko edukacinės erdvės praturtintos 

ženklintomis zonomis judėjimui ant šaligatvių, sode augalų stebėjimui ir auginimui.  

                    Siekiant tenkinti ugdytinių saviraiškos poreikius, plečiant bendradarbiavimo su šeima galimybes, 

kūrybinės darbo grupės inicijavo šventinius renginius lopšelyje-darželyje ar mieste: „Europos kalbų diena“, „Žemės 

dienos minėjimas“, „Šokių diena. Vaikai ir gėlės“, kalendorinės šventės tapusios tradicinėmis ir kt. Dailės darbų 

parodas įstaigoje „Medžių šalyje“, „Gimtinės spalvos“ ir kt. Siekiant pažinti savo kraštą ir skatinant vaikų 
domėjimąsi aplinka, lavinant pažintinius gebėjimus ugdytiniai vyko į edukacines išvykas.           

 

 
 

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.Stiprinti 

darbuotojų lyderystę, 

įtraukiant juos į 

sprendimų 

priėmimą. 

1.1.1.Drbuotojams 

bus sudarytos 

sąlygos dirbti 

komandose, 

sprendžiančiose 

aktualias įstaigos 

problemas. 

1.1.2.Darbuotojams 

bus sudarytos 

sąlygos reflektuoti 

savo veiklą ir 

profesiškai augti.  

1.1.1.Lopšelyje-darželyje 

rezultatyviai dirbs metų 

veiklos plano kūrimo, 

edukacinių aplinkų kūrimo, 

bendradarbiavimo su tėvais 

komandos. 

1.1.2.Kiekvienas 

pedagoginis darbuotojas 

turės galimybę savanoriškai 

dalyvauti refleksiniame 

pokalbyje su įstaigos 

direktore.  

1.1.3.Kiekvienas 

pedagoginis darbuotojas 

turės galimybę dalintis su 

1.1.1. Sudarytos 

darbo grupės metų 

veiklos plano 

(2019-06-04 

direktorės 

įsakymu Nr. 69), 

edukacinių 

aplinkų kūrimo 

(2019-01-31 

direktorės 

įsakymu Nr. 38), į 

kurias įsijungė ir 

ugdytinių tėvai 

siūlydami idėjų 

banką.  Mokykla 
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įstaigos ir rajono kolegomis 

savo gerąja darbo praktika. 

1.1.4.Atsižvelgiant į turimus 

asignavimus bus finansuoti 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai.  

praturtinta 

naujomis 

edukacinėmis 

aplinkomis 

koridoriuose, 

laiptinėse.  

1.1.2.Mokytojai 

dalyvavo 

refleksiniuose 

pokalbiuose, teikė 

pasiūlymus 

mokyklos veiklos 

tobulinimo 

klausimais (2018-

2019 m. m. 

mokytojų veiklos 

ataskaitos). 

1.1.3.Mokytojai 

dalinosi savo 

praktinio darbo 

patirtimi 

mokyklos  

metodiniuose 

pasitarimuose, 

seminare, kurį 

organizavo 

mokykla rajono 

pedagogams, 

atvykus svečiams 

iš Klaipėdos 

rajono ir Kėdainių 

(2019 m. 

metodinės grupės 

protokolai, Prienų 

ŠPT 2019-03/11 

mėnesių planai)  

1.1.4. Mokytojai 

galėjo lankyti 

seminarus pagal 

poreikį, 

finansavimas 

buvo pakankamas. 

Įgytas žinias taikė 

praktikoje, 

dalinosi patirtimi 

(2019 m. 

kvalifikacijos 

kėlimo programa, 

pedagogų 

pažymėjimai). 

1.2.Gerinti vidinę 

įstaigos 

1.2.1.Mokyklos 

bendruomenė 

1.2.1.Ne mažiau kaip pusė 

mokyklos bendruomenės 

1.2.1.Bendruomen

ei buvo sudarytos 
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komunikaciją, 

sudaryti sąlygas 

darbuotojų 

bendradarbiavimui ir 

psichologiniam 

komfortui.  

įsitrauks į SPPC 

projektą „Saugios 

aplinkos mokykloje 

kūrimas“. 

1.2.2.Vyks 

prevencinis 

užsiėmimas 

psichologinių 

problemų tema 

„Pedagogo 

socialinių emocinių 

kompetencijų 

stiprinimas“. 

1.2.3.Mokyklos 

bendruomenė 

dalyvaus seminare 

tema: 

„Komunikacinių 

įgūdžių svarba 

konfliktų 

sprendime“. 

1.2.4.Numatytos 

veiklos paskatins 

pozityvius 

pokyčius.  

įsijungs į SPPC projektą  

„Saugios aplinkos 

mokykloje kūrimas“, tėvai ir 

pedagogai išklausys 

paskaitas pasirinktomis 

temomis.  

1.2.2.Užsiėmime dalyvaus 

10 pedagogų prevencine 

tema „Pedagogo socialinių 

emocinių kompetencijų 

stiprinimas“. 

1.2.3.Ne mažiau kaip pusė 

mokyklos bendruomenės 

dalyvaus seminare tema 

„Komunikacinių įgūdžių 

svarba konfliktų 

sprendime“, darbuotojai 

pritaikys įgytas žinias ir 

įgūdžius veikloje.  

1.2.4.Lopšelio-darželio 

psichologė atliks 

bendruomenės 

mikroklimato 

pokyčio tyrimą, kurio 

rezultatai padės įvertinti 

įvykusius pokyčius.   

sąlygos dalyvauti  

psichologės Astos 

Blandės seminare 

ir pagilinti žinias 

kuriant saugią 

aplinką mokykloje 

(Prienų ŠPT 04 

mėn. veiklos 

planas, dalyvių 

sąrašas).  

1.2.2. Psichologė 

vedė užsiėmimą 

pedagogų grupei, 

kurio metu 

stiprino socialines 

emocines 

kompetencijas 

(2019 m. Prienų 

ŠPT 04 mėn. 

veiklos planas, 

dalyvių sąrašas).  

1.2.3.Mokyklos 

bendruomenė 

dalyvavo semina 

re ir pagilino 

žinias apie 

komunikacinių 

įgūdžių svarbą 

konfliktinėse 

situacijose (2019 

m. Prienų ŠPT 04 

mėn. veiklos 

planas, dalyvių 

sąrašas).  

1.2.4. Lopšelio-

darželio 

psichologė atliko 

mikroklimato 

tyrimą, darbo 

grupė atliko 

analizę, pristatė 

bendruomenei 

(2019-2020 m. m. 

mokyklos veiklos 

planas).   

1.3.Užtikrinti teisės 

aktų reikalavimus 

atitinkantį maitinimo 

organizavimą 

lopšelyje-darželyje. 

1.3.1.bus įvykdytas 

maitinimo 

paslaugos teikėjo 

lopšelyje-darželyje 

parinkimo 

konkursas. 

1.3.2.Bus 

1.3.1.Bus sudaryta darbo 

grupė maitinimo paslaugos 

pirkimui organizuoti.  

1.3.2.Ne vėliau kaip iki 

2019-07-31 įvyks 

konkursas, bus pasirinktas 

maitinimo paslaugos 

1.3.1.Sudaryta 

darbo grupė 

maitinimo 

paslaugos 

pirkimui, kurioje 

dalyvavo ir tėvų 

atstovai 
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pasirašyta sutartis 

dėl maitinimo 

paslaugos teikimo 

lopšelyje-darželyje.  

teikėjas ir pasirašyta 

sutartis. 

1.3.3.Iki 2019 m. rugpjūčio 

1 dienos bus pasirengti 

bendri ir individualūs vaikų 

maitinimo valgiaraščiai 

(pagal individualius 

prašymus ir gydytojų 

rekomendacijas). 

(Direktoriaus 

įsakymas 2019-

06- 04 Nr.V-71). 

1.3.2. Pasirinktas 

naujas paslaugos 

teikėjas, 

pasirašyta 

maitinimo 

paslaugos teikimo 

sutartis (2019-06-

28 vieneriems 

metams). 

1.3.3. Parengti 15-

kos dienų 

valgiaraščiai, 

paskelbti lopšelio-

darželio svetainėje 

wwwprienupasaka

.lt, atitinkantys 

teisės aktų 

reikalavimus, 6-ri 

individualūs 

valgiaraščiai pagal 

tėvų prašymus ir 

gydytojų 

rekomendacijas 

(2019 m. 

siunčiami raštai).     

1.4.    

1.5.    
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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 

3.1.2019-03-20 8 akad. val. stažuotėje „Aktyviųjų 

ugdymo metodų taikymas pamokose, mokyklos ir 

kitų edukacinių erdvių pritaikymas ugdomajame 

procese“ pristačiau Prienų lopšelio-darželio 

„Pasaka“ edukacines erdves ir jų pritaikymą 

ugdomajame procese Klaipėdos rajono savivaldybės 

LL3 kūrybinei komandai.  

3.1.1.Įkurtos edukacinės erdvės 

lopšelio-darželio koridoriuose, laiptinės. 

Pagerėjo  ugdymo metodų taikymo 

galimybės lopšelyje-darželyje.   

3.2.2019-11-14 pristačiau įstaigą ir skaičiau 

pranešimą „Edukacinių erdvių pritaikymas Prienų 

lopšelyje-darželyje „Pasaka“ ugdant specialiųjų 

3.2.1.Susitikimo metu grupių pedagogės  

pristatė  PECT metodikos elementus. 

Psichologė ir logopedė skaitė patirtinius 
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poreikių turinčius vaikus“ Kėdainių savivaldybės 

ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktoriams, 

direktorių pavaduotojams ugdymui. 

pranešimus apie komandinio darbo 

patirtis  dirbant su individualių poreikių 

turinčiais vaikais. Pagerėjo įvairiapusius 

raidos sutrikimus turinčių vaikų 

ugdymo galimybės.     

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

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.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

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. Patobulintos kompetencijos 
6.1.2019-02-27/04-04 tobulinau mokytojo bendrąsias kompetencijas bei pagilinau bendravimo anglų 

kalba įgūdžius. 2019-04-08/2019-04-12 dalyvavau mokymuose Ispanijoje „Novatoriškų ugdymo(si) 
praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ ir pagilinau žinias apie ugdymo metodų 

įvairovę. 

6.2.2019-04-24 dalyvavau konferencijoje „Gera mokykla kiekvienam. Susitelkime“, išklausiau lektorių 

pranešimus, dalinausi patirtimi  diskusijų grupėje. .  

6.3.2019-11-07 dalyvavau nacionaliniame ikimokyklinio ugdymo forume: Vaikystės pasaulis 2.0, 

dalinausi patirtimi diskusijų grupėje.  

 

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1.Mokymosi pasiekimų (ugdymo kokybės) gerinimas. 

7.2.Darbuotojų vertinimas.  

7.3. 
 

 

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

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
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8. 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) 

 

9. 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 ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

10. 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) 

10.1.   

10.2.   

10.3.   

10.4.   

10.5.   

 

11. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipažinau 

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

 

 

 


