
 

 

Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis - darželis 
 

Ona Kavalnienė 
 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

                                                                      2019-01-10  Nr. TSD-10 
 

Molėtai 
 

I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
            2018 m. įgyvendinome pagrindinius tikslus numatytus Lopšelio-darželio 2018 - 2020 veiklos 

strategijoje ir 2018 m. veiklos planuose: 

1. Sukurti palankią socialinę emocinę ugdymo/si aplinką. 

Šį tikslą įgyvendinome eilę metų, nes mokytojai pirma patys turėjo išmokti emocinio ugdymo 

kompetencijų, o po to tik mokyti vaikus. Pozityvios disciplinos ugdymo metodų taikymas, davė puikių 

rezultatų. Ir mes ir tėvai matome,  kaip veikia pozityvi disciplina: sumažėjo netinkamo vaikų elgesio, 

pagerėjo vaikų tarpusavio santykiai, žinodami taisykles ir ribas, vaikai jaučiasi saugūs, geriau jaučiasi 

darželyje, greičiau adaptuojasi. Žinoma, susiduriame ir su sunkesniais atvejais, kai mokytojams  sunku 

surasti netinkamo vaikų elgesio priežastis, o kartais nebendradarbiauja  tėvai. Tuomet  kreipiamės 

psichologų pagalbos, konsultacijų ir tai, natūralu, užtrunka. 

Nuo spalio mėnesio įgyvendinama Kimočių  socialinio emocinio ugdymo programa visose amžiaus 

grupėse. Ji integruojama į bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą. Ikimokyklinio ugdymo 

mokytojai sukūrė programos įgyvendinimo erdvės, pasigamino metodines priemones,  įvyko  2 

seminarai. Pirmaisiais programos įgyvendinimo metais mokytojai kaupia patirtį, o antraisiais, prie 

programos pasiūlysime prisidėti ir tėvams.  

 2. Edukacinių erdvių lauke kūrimas (3 metų projektas). 

 Antrųjų metų edukacinių lauko erdvių kūrimo planas jau eina į pabaigą, tačiau  čia nebus baigtinio 

proceso, kadangi  ugdančioji aplinka, kaip ir grupių aplinka,  turi būti  kintanti.  Šiais metais buvo 

įrengtas pojūčių takas, transporto miestelis pasipildė nauju mediniu traukiniu ir lėktuvu, tėveliai 

pagamino dvi smėlio dėžes. Darželio bendruomenė labai džiaugiasi, kad Savivaldybė metų gale surado 

lėšų ir buvo įrengtos dvi sporto aikštelės, nupirkta du krepšinio stovai. Pavasarį vaikai  galės žaisti 

krepšinį, futbolą ir kvadratą, saugiai važinėti dviratukais, paspirtukais. Šiais laikais, kai vaikai 

nepakankamai patenkina judėjimo poreikį, tai ypatingai svarbu. 2019 m. planuojame kiekvienos grupės 

aikštelėje pastatyti namelius, vaikų vaidmeniniams žaidimams plėtoti. 

3. Vaikų sveikatai palankaus maitinimo pritaikymas.  
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2018 m.  rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujam maitinimo aprašui, buvome pilnai pasirengę, atrinkę 

patiekalus, kuriuos valgo dauguma vaikų, skyriai aprūpinti garų  krosnelėmis ir kita virtuvių įranga, 

vyko daug susitikimų su tėvais. Organizuota tėvų apklausa parodė, kad dauguma tėvų pritaria 

pokyčiams. Šiais metais galėsime dar labiau pritaikyti maitinimą, atitinkantį vaikų įpročius,  nes metų 

pabaigoje įsigijome valgiaraščių sudarymo programą.  Turėdami programą, galėsime neprisirišti nei 

prie vieno autoriaus parengtų receptų, dažniau keisti, atrinkinėti, koreguoti patiekalų receptūras. Taip 

pat,   galėsime kūrybiškai pasinaudoti receptais, kuriuos jau parengė virtuvės šefai ir juos patalpino 

Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje. 

 
 

 
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. 
Užtikrinti 
kokybišką ir 
efektyvų 
mokyklos 
veiklos 
valdymą 

Mokyklos veiklą 
reglamentuojančių 
teisės aktų nuostatų 
įgyvendinimas. 

Atnaujinti darželio 
veiklos dokumentai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parengti   teisės aktai: 
 Direktoriaus 2018-12-01 
įsakymas Nr. V-27 „Dėl Lopšelio-
darželio metinio veiklos vertinimo 
pokalbio su darbuotoju tvarkos 
aprašo patvirtinimo“  
 Direktoriaus 2018-10-01  
įsakymas Nr.V-24 „Dėl 
darbuotojų pareiginių aprašų 
patvirtinimo“ 
 Direktorius  2019-01-04 
įsakymas Nr. V- 4 „Dėl 
darbuotojų darbo apmokėjimo 
tvarkos patvirtinimo“. 
 Direktoriaus 2018-09-21 
įsakymas Nr. V-18 
 „Dėl Molėtų „Vyturėlio“ vaikų 
lopšelio-darželio duomenų 
apsaugos taisyklų patvirtinimo“ 
 Direktorius  2019-01-10 
įsakymas Nr. V-3 “ Dėl vaikų 
vedimo į lauką (žiemą) tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 
 Direktorius  2019-01-10 
įsakymas Nr. V-3 „Dėl socialinio 
emocinio vaikų elgesio stebėjimo 
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Parengta tarpinė 
darželio strateginio plano 
įgyvendinimo ataskaita. 

 
Parengta metinės 
veiklos ataskaita. 
 

anketos patvirtinimo“ 
 Direktoriaus 2018-12-01 
įsakymas Nr. V-29 „Dėl darbo 
tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 
 Parengti įstaigos nuostatai, 
pateikti Savivaldybės tarybai 
tvirtinti. 
 Parengta tarpinė 2018-2020 
m. darželio strateginio veiklos 
plano ataskaita. 100% įgyvendinti 
jame nustatyti rodikliai 2018 m.  
 Parengta metinės veiklos 
ataskaita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Gerinti 
ugdymo(si) 
kokybę, 
užtikrinti 
ikimokyklini
o ugdymo 
prieinamumą 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aukštesni vaikų 
ugdymo(si) 
pasiekimai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susitarta dėl vaikų 
kokybiško ugdymo 
kriterijų. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mokytojų tarybos 2019-01-08  
posėdyje susitarta dėl vaikų 
kokybiško ugdymo kriterijų. 
(protokolo Nr. SID-1). 
Direktoriaus 2019-01-10 
įsakymas Nr. 2019-01-10 “Dėl  
kokybiško ugdymo kriterijų 
patvirtinimo“  
Vaikų pasiekimų vertinimo aprašų 
analizės duomenys rodo, kad 
emocinė vaikų savijauta, 
garantuoja,  aukštesnius vaikų 
pasiekimų rezultatus. 

Nuo 2018 09 01 
visose grupėse 
įgyvendinama vaikų 
emocinio ugdymo 
programa. 
 
 
 

 

Įsigytos programos visoms 
grupėms; 
Įrengti programos įgyvendinimo 
centrai visose grupėse; 
Pagaminta reikalingos priemonės; 
100% apmokyti mokytojai. 
100%  grupėse įgyvendinama 
programa. 
Gera emocinė vaikų savijauta, 
užtikrina aukštesnius vaikų 
ugdymosi pasiekimus. 

Kartą į mėnesį 
vykdoma ugdymo proceso 
stebėsena kaimo 
skyriuose. 
 
 
 

 

Skyriuose vykdyta pedagoginė 
stebėsena,  taip pat  susitikimai su 
tėvais, spręstos problemos, 
atsižvelgus į tėvų poreikius (dėl 
sąlygų sudarymo pietų 
nemiegantiems vaikams, dėl vaikų 
tarpusavio santykių, kandžiojimo, 
adaptacijos ir t.t.)  
Vaikų vertinimo aprašų analizės 
duomenimis Suginčių ir 
Giedraičių skyriaus vaikų 
pasiekimai lyginant su pernai 
metais aukštesni ( Suginčių sk. 
6%, Levaniškių 4%)  



4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui įpareigota parengti  
Naujasodžio skyriaus mokytojų 
pagalbos ir kompetencijų 
tobulinimo planą, siekiant 
pagerinti bendradarbiavimą su 
tėvais. 

 
Tenkinamas 
ikimokyklinio ugdymo 
poreikis. 

 

 
Visuose 4 skyriuose ir 
„Vyturėlio“  l/d ikimokyklinio 
ugdymo poreikis tenkinamas 
100% 
Giedraičių skyriuje, dėl vaikų 
skaičiaus, viršijančio higienos 
normos reikalavimus (23 vaikai iš 
jų 16 iki trijų metų), nuo rugsėjo 1 
d. papildomai įdarbinta  mokytojo 
padėjėja. 
Suginčių skyriuje dėl vaikų 
skaičiaus, viršijančio higienos 
normą (22 vaikai iš jų 2 vaikai iki 
dviejų metų), nuo sausio1 d. 
papildomai įdarbinta  mokytojo 
padėjėja. 

1.3. Lauko 
edukacinių 
erdvių 
kūrimas, 
Levaniškių ir 
Suginčių 
skyrių 
patalpų 
atnaujinimas. 
 

Lauko edukacinių 
erdvių kūrimo 
projekto tąsa, 
suremontuotos 
Levaniškių ir 
Suginčių darželių 
patalpos. 

Sukurtos 2 naujos 
lauko edukacinės erdvės. 

 
Atliktas Levaniškių 
ir  Suginčių darželių 
patalpų remontas. 

Tęsiant 3 metų lauko edukacinių 
erdvių projektą,  sukurtas pojūčių 
takas, transporto miestelis 
papildytas lėktuvais, pagamintos 2 
naujos smėlio dėžės, įrengtos 2 
sporto aikštelės (krepšiniui, 
futbolui, kvadratui) 
Suginčių skyriuje atliktas visų 
patalpų remontas, įrengtas 
grindinis šildymas užtikrina 
vaikams komfortiškas sąlygas.  
Levaniškių skyriuje 
suremontuotos ne tik visos 
patalpos, bet ir   naujas katilas,  
užtikrinantis pastovią patalpų 
temperatūrą. Šių skyrių aplinka  
100% atitinka saugias ir sveikas 
vaikų ugdymo/si sąlygas. 

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.  
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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. Ugdyti vaikų valgymo kultūrą, požiūrį į sveiką 
maistą. 

Vaikai įgyja žinių apie sveiką maistą, kuris yra 
palankus žmogaus sveikatai. 
Susitarta dėl maitinimo/si taisyklių, ugdoma 
vaikų valgymo kultūra, vaikų savarankiškumas 
apsitarnaujant prie stalo, pagal amžių. 

3.2. Pravesti du seminarai ikimokyklinių įstaigų 
darbuotojams : 
1. Inovacijos ugdymo kokybei Molėtų „Vyturėlio“ 
vaikų lopšelyje-darželyje ( Ukmergės vadovams) 
3.3. Efektyvūs, vaiko ugdymą įtakojantys veiksniai 
(Ukmergės ikimokyklinio ugdymo mokytojams) 

Skleidžiama geroji patirtis, gerėja įstaigos 
įvaizdis. 

 

3.4. Organizuota mokymai naujokų tėvams Užtikrinama geresnė vaikų adaptacija  
darželyje. 

3.3. Darželio feisbuko paskyros  administravimas Lopšelio-darželio išskirtinumo ir patrauklumo 
didinimas visuomenėje. 

3.4. Ikimokyklinio ugdymo skyrių teritorijos 
aptvertos tvora, atliktos saugumo įvertinimo 
patikros, pašalinti nesaugūs įrenginiai. Naujasodžio 
skyriaus tėvų pagalba įrengta žaidimo aikštelė. 

Užtikrinamas vaikų saugumas. 

3.5.   
 

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. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
6.1. Vadovavimo žmonėms kompetenciją (įkvėpti, išlaikyti darbuotojų motyvaciją dirbti, sustiprinti 
mokytojų savivertę). 
6.2. Vadovavimo ugdymui kompetenciją (kartu su komanda tobulinti, sukonkretinti ugdymo 
programą, išdėstant turinį į temas ir potemes) kompetenciją. 

 
 
 

Direktorius                                                                                                                           Ona Kavalnienė                 
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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 ______________________. 
 
 
 
2019-01-10 


