
            Panevėžio lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“ 

_________________________________________________________________ 

(švietimo įstaigos pavadinimas) 

Kristina Brinklienė 

_________________________________________________________________ 

(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 
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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo 

kryptys ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Įgyvendinant lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2017–2019 metų strateginį planą ir 2018 metų veiklos planą, 

buvo atsižvelgta į naujovių taikymą, kuriant savitą mokyklos modelį, kuris užtikrintų vykdomų programų 

funkcionavimą, edukacinių ir socialinių paslaugų kokybę. Išsikeltuose tiksluose skirtas dėmesys vaiko 

ugdymo ir paramos šeimai dermė, įprasminant bendražmogiškąsias vertybes: 

–teisinės, dorovinės nuostatos (ugdomosios veiklos planavimo elektroniniame dienyne formos 

tobulinimas, vidaus dokumentacijos koregavimas ir rengimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

įstatymus, nutarimus, miesto savivaldos potvarkius, Vaiko gerovės komisijos ir administracijos 

stebėsenos, siūlymai siekiant užtikrinti vaikų saugumą bei HN laikymąsi);  

–ugdytinių pažintinių, saugumo, emocinių, fizinių ir socialinių poreikių tenkinimas (projektai su Gamtos 

mokykla ,,Auginkime kartu“, ,,Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“. Aktyviai įsijungta į 

ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ organizuojamus renginius, akcijas, 

konferencijoje skaitytas pranešimas ,,Aplinkos kūrimas skatinant vaikų fizinį aktyvumą“, parengta 

sveikatą stiprinančios mokyklos programa ,,Augu sveikas ir stiprus“, kuri atitiko antrąjį lygmenį. 

Vykdomos prevencinės ,,Gyvenimo įgūdžių“ bei ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo“ programos. Sulaukta svečių iš policijos su vaikų draugu Amsiu. Su ugdytiniais 

dalyvauta mieste bei mokyklose sporto varžybose, renginiuose, kuriose laimėtos prizinės vietos);  

–paslaugų kokybės gerinimas, atliepiant vaikų ir tėvų bei bendruomenės interesus (optimaliai 

organizuotas grupių darbas vasaros metu. Atlikta vaiko raidos ir pasiekimų vertinimo analizė, tėvų ir 

pedagogų apklausa, išsiaiškintas vaikų ugdymo(si) pasiekimų kokybės lygis, numatytos kryptys, 

pokyčiams planuojant darbus 2019 mokslo metams. Elektroniniame dienyne aktyvuota informatyvi 

programa, teikianti galimybę tėvams operatyviai pasikeisti reikiama informacija su pedagogais, vaikų 

ugdymosi ir vertinimo klausimais. Mokykloje sudarytos sąlygos vaikų visapusiškam asmenybės bei 

raidos gebėjimų tobulinimui, teikiant neformaliojo ugdymo paslaugas – keramikos dirbtuvės, krepšinio 

treniruotės, darbinis–meninis ugdymas, giesmelių giedojimas, maldingumo valandėlės. Tėvams 

organizuojamos paskaitos sveikatinimo tema, kviečiami pradinio ugdymo mokytojai, vedamos atviros 

veiklos, kuriose tėvai gali pamatyti vaikų gebėjimus, pasiektus rezultatus. Bendruomenei 

organizuojamos Gavėnios, advento popietės bei pažintinės išvykos).  

Minint 2018-uosius valstybės atkūrimo šimtmečio metus atsižvelgta į Lietuvos istorijos ir šiandienos 

sąsają ugdymo procese: 

–siekiama ugdyti tautinę savimonę, pilietines vertybes, pagarbą tradicijai, etninei ir sociakultūrinei 

tolerancijai (katalikiškos krypties, dorovinių vertybių puoselėjimas, renginių organizavimas pagal 

liturginį kalendorių, Mokyklos reprezentavimas Lietuvos Respublikos mastu – išvyka į Šiluvos festivalį, 



dalyvauta respublikiniame interaktyviame projekte ,,Kaip surasti Lietuvą?“, mokyklos teritorija papuošta 

su 100 žiedų Lietuvai, aktyviai įsijungta į Tolerancijos dienos minėjimą, bendruomenė kepė pyragą – 

raktą ir dovanojo savivaldybės bei švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus darbuotojams,  vyskupijos 

atstovams, šv. Juozapo senelių globos namų gyventojams bei šv. Kotrynos vienuolyno vienuolėms. 

Įsijungtą į savivaldybės Mero pavaduotojo Alekso Varno inicijuotą labdaros akciją ,,Padovanok žaislą 

Sakartvelo vaikams“, kurios metu surinktos 62 dovanos); 

–formuojamas požiūris į saugios aplinkos kūrimą, tausojant gamtą, tęsiant senolių pagarbą viskam, kas 

gyva (Gamtosauginiai projektai su Gamtos mokykla, aktyviai dalyvauta respublikiniame projekte ,,Mes 

rūšiuojam“, organizuota miesto mastu šventė skirta Žemės dienai paminėti ,,Graži mūsų Žemelė, 

saugokime ją“ pagaminti šeimų darbeliai eksponuojami vaikų ir jaunimo literatūros centre, foto 

paroda ,,Rudenėlis lapais lyja“, šeimų pagaminti sniego seniai besmegeniai iš antrinių žaliavų papuošė 

mokyklos teritoriją); 

–tobulintinas tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, skatinant bendravimą su vaikais ir puoselėjant senuosius 

šeimos papročius bei kuriant naujus (direktorės bei pedagogų metodinės grupės iniciatyva, tėvai 

įtraukiami į ugdymo procesą, tobulinant bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, šeimų konsultavimo 

metodikas apie ugdytinių pasiekimus. Tausojant vaikų sveikatą bei puoselėjant sveikos gyvensenos 

įgūdžius buvo organizuoti prevenciniai projektai vaikams ir tėvams. Įsitraukta į Lietuvos mokinių 

neformaliojo švietimo centro projektą „Sveikata visus metus“ – „Gintariniai sveikuoliai“, kuriame 

dalyvavo tėvai kartu su vaikais. Spalio mėnesį vyko rožinio kalbėjimas, o gegužės mėnesį – Marijos 

garbinimas malda. Siekiant artimesnio tėvų bendravimo su vaikais, suteikiant jiems daugiau pozityvių 

emocijų, buvo vykdytas projektas „Pasakų naktis“. Jo metu tėveliai, seneliai skaitė bei vaidino pasakas  

vaikams, įrengta mobili biblioteka. Organizuojant Rudenėlio šventę – pramogą „Mišrainių ruduo“ 

aktyviai dalyvavo tėvai, seneliai, pedagogai, kas leido vaikams pajusti maisto gaminimo džiaugsmą). 

Išsamiau susistemintą informaciją apie 2018 m vykusius renginius ir veiklos programos 

įgyvendinimą galima rasti mokyklos svetainėje – www.gintarelis.info ir uždaroje Panevėžio lopšelio-

darželio ,,Gintarėlis“ facebook paskyroje.  

 

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. Pagerinti ir 

modernizuoti aplinką 

lauko ir vidaus 

ugdymo  erdvėse, 

atsižvelgiant į 

saugos ir sveikatos  

reikalavimus.  

1.1.1.Kuriama 

moderni, vaikų 

poreikiams ir 

tobulėjimui 

palanki, higienos 

reikalavimus 

atitinkanti aplinka 

1.1.1.1. ,,Ežiukų“ grupės 

tualeto-prausyklos 

kapitalinis remontas iki 

2018-09-01; 

 

1.1.1.2. Dalies tvoros 

pakeitimas, nuo Katedros 

gatvės pusės iki 2018-12-30; 

 

 

1.1.1.3. Edukacinės aplinkos 

kūrimas – mobilaus daržo 

įrengimas 

1.1.1.1.1. Atliktas 

,,Ežiukų“ grupės tualeto-

prausyklos patalpose 

kapitalinis remontas, 

pakeistos durys; 

1.1.1.2.1. Nuo Katedros 

g. pusės pakeist 34 metrai 

tvoros, įvažiavimo vartai, 

varteliai. Uždėtos saugos 

kortelės; 

1.1.1.3.1.  

Priešmokyklinio ugdymo 

aikštelėje įrengtas 

mobilus daržas; 

http://www.gintarelis.info/


1.2.Vadybinės darbo 

patirties sklaida 

respublikiniame 

ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

vadovų kontekste 

1.2.1.Sukauptos 

darbo patirties 

sklaida atlieps 

miesto 

ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų 

tobulėjimą vadybos 

srityje ir naujovių 

diegimas 

bendruomenėse 

1.2.1.1.Parengtas vienas 

projektas sveikos 

gyvensenos tematika 

(projektas, nuotraukos, 

ataskaita) iki 2018-06-01; 

 

 

1.2.1.2.Parengti du 

pranešimai (pažymėjimai, 

padėkos, diplomai) iki 2018-

12-30; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.3.Parengti vieną  

mokyklos reprezentacinę 

priemonę iki 2018-12-30 

1.2.1.1.1.  Parengtas ir 

vykdytas ,,Sveikatos 

takeliu“ projektas. 

Projekto paraiška. 

Nuotraukos internetinėje 

svetainėje 

www.gintarelis.info 

Ataskaita; 

1.2.1.2.1.  Respublikinėje 

konferencijoje ,,Vadovo 

lyderio vaidmuo, valdant 

pokyčius šiuolaikinėje 

inovatyvumo siekiančioje 

ikimokyklinio ugdymo 

mokykloje 2018“ 

skaitytas pranešimas 

,,Kaip dirbti 

komandoje?“ (Pažyma 

Panevėžio švietimo 

centro 2018-03-23 Nr. 

6.4-L117); 

1.2.1.2.2. Respublikinėje 

konferencijoje ,,Lietuvos 

tūkstantmečio ąžuoliukai 

pasitinka Lietuvos 

valstybingumo 

šimtmetį“ parengiau ir 

skaičiau 

pranešimą ,,Sėkmės 

istorija – žaliuojantys 

ąžuolai“ (Pažyma 

Panevėžio švietimo 

centro 2018-04-20 Nr. 

6.4-L-261) ; 

1.2.1.3.1. Parengta 

mokyklos reprezentacinė 

priemonė ,,Rašiklis“; 

1.3.El. dokumentų 

valdymo sistemos 

diegimas 

1.3.1.Popierinių 

dokumentų 

mažinimas, darbo 

laiko sąnaudų 

efektyvus 

išnaudojimas, 

operatyvus 

informacijos 

pateikimas 

bendruomenėje 

1.3.1.1.Elektroninių paštų 

sukūrimas visiems mokyklos 

darbuotojams iki 2018-09-

01; 

 

1.3.1.2.Administracijos 

darbuotojų elektroninių 

parašų įsigijimas iki 2018-

09-01; 

 

 

1.3.1.3.Tėvų prieigos 

aktyvavimas elektroniniame 

dienyne ,,Mūsų darželis“ iki 

2018-09-01; 

1.3.1.1.1. Visi 

darbuotojai turi 

elektroninius pašto 

adresus (sąrašas 

pridedamas); 

1.3.1.2.1. 

Administracijos 

darbuotojai: direktorius, 

direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui ir buhalteris turi 

elektroninius parašus; 

1.3.1.3.1. 

Elektroniniame dienyne 

aktyvuota tėvų prieiga; 

 

 

http://www.gintarelis.info/


1.3.1.4. Parengta e-

dokumentų valdymo tvarka, 

5-iose darbo vietose įdiegta 

ir naudojama e-dokumentų 

valdymo sistema @avilys; 

1.3.1.4.1. Parengta 

lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“ dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos 

dokumentų valdymo 

sistemoje ,,Avilys“ 

tvarkos aprašas 

(patvirtintas direktoriaus 

2018-12-21 įsakymu Nr. 

V-98). Keturiose darbo 

vietose įdiegta ir 2019-

01-02 startavo e-

dokumentų valdymo 

sistema @avilys 

 

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. 2018-03-23 organizuota ikimokyklinio 

ugdymo mokyklų vadovams respublikinė 

konferencija ,,Vadovo lyderio vaidmuo, valdant 

pokyčius šiuolaikinėje inovatyvumo 

siekiančioje ikimokyklinio ugdymo mokykloje 

2018“ (Padėka) 

Dalinimasis gerąją darbo patirtimi, stiprinant vadovų 

lyderystė kaip būtina efektyvaus šiuolaikinės 

mokyklos valdymo prielaida. Patobulinau 

organizacinius gebėjimus. 

3.2. Tarptautinėje konferencijoje ,,Sveikata–

raktas į sėkmingą ugdymą(si) parengiau ir 

pristačiau stendinį pranešimą ,,Aplinkos kūrimas 

skatinant vaikų fizinį aktyvumą“ (Kėdainių 

švietimo pagalbos tarnybos raštas 2018-04-10 

Nr. S-280)  

Dalinimasis gerąją darbo patirtimi ne tik su Lietuvos 

ikimokyklinio ugdymo mokyklų vadovais bei 

pedagogais, bet ir įgijimas tarptautinės praktikos.  

3.3. Panevėžio ikimokyklinio ugdymo mokyklų 

vadovų asociacijos nariams 2018-05-04 Vilniaus 

lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ organizuota 

veikla  ,,Pilietiškumo ugdymo galimybės 

ikimokykliniame ugdyme“ (Vilniaus lopšelis-

darželis ,,Gintarėlis“ pažyma 2018-05-04 Nr. 

SD-31 ir Panevėžio švietimo centro pažyma 

2018-05-04 Nr. 3452)  

Lietuvos lopšelių-darželių vadovai dalinosi gerąją 

darbo patirtimi bei kūrybiniais sumanymais 

3.4.Dalyvavu Panevėžio kolegijos organizuotoje 

apskrito stalo diskusijoje ,,Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo pedagogų rengimas: 

aktualijos ir perspektyvos“ (Panevėžio kolegijos 

socialinių mokslų fakulteto dekanės raštas 2018-

05-28 Nr. SM5-59) 

Aptarti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų rengimo aktualijos ir perspektyvos, 

skatinant socialinius partnerius, administracijos 

atstovus, dėstytojus, studentus ir absolventus. 

Diskutuota aktualiais ugdymo teorijos ir praktikos 

klausimais. 



3.5. Recenzavau ir vertinau Panevėžio kolegijos 

studijų programos ,,Ikimokyklinio ugdymo 

pedagogikos“ studento baigiamąjį darbą 

(Panevėžio kolegijos socialinių mokslų fakulteto 

dekanės raštas 2018-06-07 Nr. SM5-79)  

Naujos patirties įgijimas bei bendradarbiavimas su 

socialiniais partneriais. 

3.6. 2018-08-23 d. Skuodo vaikų lopšelio-

darželio kolektyvui organizuota veikla 

lopšelyje-darželyje ,,Gintarėlis“ skaitytas 

pranešimas ,,Komandinio darbo ypatumai“ 

Skuodo vaikų lopšelio-darželio kolektyvas lankėsi 

lopšeliuose-darželiuose ,,Žibutė“ ir ,,Gintarėlis“, kur 

dalinosi gerąją patirtimi apie ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo veiklos planavimą, vaikų 

pažangos ir pasiekimų fiksavimą bei diskutavome 

apie komandos formavimo galimybes, atliekant 

testus: ,,Savęs suvokimo klausimynas, padedantis 

formuoti komandą“ ir ,,Kaip linkę spręsti 

konfliktus?“ 

    

3.7. Lopšelis-darželis reprezentuotas Lietuvos 

respublikos mastu Šiluvos festivalyje (NKMA 

padėka 2018-09-13) 

Bendruomenės subūrimas puoselėjant vaikų ir 

šeimos kultūros pagrindus, laikantis dorinių normų 

katalikiškos moralės sampratoje. 

3.8. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

sambūrio ,,Gintarėliai“ mokytojų seminare 

,,Alternatyvūs veiklos organizavimo būdai ir 

struktūros ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame ugdyme“ parengtas ir 

skaitytas pranešimas ,,Alternatyvios ugdymo 

galimybės ikimokykliniame amžiuje“ (Pažyma 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centro 2018-11-

13 Nr.PA-893 ir Kauno pedagogų kvalifikacijos 

centro akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 046 

2018-09-28 Nr. AA-2018-1288) 

Panevėžio lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 

reprezentavimas respublikos mastu. Nauji 

susitikimai su vadovais iš kitų miestų, praplečia 

bendradarbiavimo ir patirties sklaidos galimybes. 

Tobulinau mokytojo profesinę profesinio tobulėjimo 

bei mokytojo bendrąją bendravimo ir 

bendradarbiavimo kompetencijas. 

3.9.    Panevėžio ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų vadovų asociacijos nariams 2018-10-

19 Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje 

organizavau seminarą ,,Ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos veiklos planavimas ir organizavimas: 

Skuodo patirtis“ (Panevėžio švietimo centro 

pažyma 2018-10-19 Nr. 5323) 

Lietuvos lopšelių-darželių vadovai dalinosi gerąją 

darbo patirtimi bei kūrybiniais sumanymais, sprendė 

aktualius Švietimui klausimus. 

3.10. Bendradarbiauta su Panevėžio klientų 

aptarnavimo departamento Panevėžio 2-uoju 

skyriumi. Į lopšelį-darželį ,,Gintarėlis“ priimtos 

ir apmokytos stažuotojos: buhalterijos ir 

administracijos darbuotojai (Trišalės sutartys: 

2018-10-15 Nr.ES11(19.4)-89/TAPK8S, 2018-

10-17 Nr. URS(19.4)-160/TAPK ST 8 su 

pratęsimu 2018-12-05 Nr. URS(19.4)-

832/TAPK 8 S) 

Stažuotojams suteikta galimybė darbo įgūdžiams ar 

profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti ar tobulinti.  

 

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 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. Vadovo, kaip lyderio pozicija  

6.2. IKT tobulinimas 
 

 

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“                         Kristina Brinklienė       2019-01-30 

direktorė 

____________________                 __________                    _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Įvertinimas – labai gerai, kadangi pilnai įvykdytos 

visos užduotys ir viršytos. Siūlome aktyviai dalyvauti visuomeniniame gyvenime ir tęsti planuose 

išsikeltus tikslus bei užduotis. 

 

 

Lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“                         Marijona Preidienė          2019-01-08 

Tarybos pirmininkė 

___________________                        __________               _________________     __________ 

(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 ______________________. 

 

 

V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais 

vadovaujantis vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Organizuoti 

modernios, saugios, 

sveikos, mobilios, 

aktyvinančios ugdymo 

(si) ir darbo aplinkos 

kūrimą 

9.1.1. Atnaujintos, modernizuotos 

ir ugdymo poreikiams pritaikytos 

lauko ir vidaus edukacinės erdvės 

 

 

 

9.1.2. Pagerintos virtuvės 

darbuotojų darbo sąlygos. 

9.1.1.1. Lopšelio-darželio 

,,Gintarėlis“ šiaurinės ir vakarinės 

pusių  dalies tvoros pakeitimas (apie 50 

metrų) iki 2019-12-30; 

9.1.1.2. Iki 2019-12-30 atnaujinta 

„Katinėlių“ grupės pavėsinė; 

 9.1.2.1. Iki 2019-08-01 atnaujintos 

įstaigos virtuvės grindys 

9.2. Bendradarbiaujant 

su socialiniais 

partneriais, pritraukti 

projektines lėšas. 

Skatinti vaikų fizinį 

aktyvumą, plėsti 

pažintinę veiklą. 

 9.2.1.Pedagogai ir kiti darbuotojai 

įgys metodinių ir praktinių žinių, 

kurias sėkmingai taikys darbe. 

Gerės ugdymo, bendravimo ir 

bendradarbiavimo 

kokybė.  Aktyvinti ir skatinti tėvų 

dalyvavimą įstaigos ugdymo 

procese 

 9.2.1.1. Parengtas aplinkosaugos 

projektas ,,Tu man rūpi“ su socialiniais 

partneriais iki 2019-12-30; 

9.2.1.2.  Įgyvendinta programa 

- Sveikatą stiprinanti mokykla  ,,Augu 

sveikas ir stiprus“; 

9.2.1.3. Organizuotas konkursas 

,,Sniego senio pasakos“ Lietuvos 

respublikos ikimokyklinio ugdymo 

mokykloms iki 2019-06-01 

9.3. IKT technologijų 

taikymas tobulinant 

ikimokyklinio ugdymo 

(si) turinį, pedagogų 

profesinę 

kompetenciją 

9.3.1. Pedagogų IKT kompetencijų 

tobulinimas, rengiant skaidruoles 

ugdymo procesui;  

 

 

9.3.2. Taikyti dokumentų valdymo 

naujoves, sudaryti darbo grupes 

peržiūrėti ir vadovaujantis teisės 

aktais, parengti ir atnaujinti 

lopšelio-darželio ikimokyklinio 

ugdymo programą ir nuostatus     

9.3.1.1. Surengti pedagogams 

mokymus-konsultaciją kompiuterinio 

raštingumo tema; 

9.3.1.2.Parengti 2 vidiniai pranešimai 

Powert Point programoje; 

9.3.2.1.  Parengta ir atnaujinta lopšelio-

darželio ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio 

ugdymo programa ,,Gintarėlyje 

gyvensim gėrio daigelius purensim“; 

 9.3.2.2. Parengti ir atnaujinti lopšelio-

darželio ,,Gintarėlis“ nuostatai 



 

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. Pasikeitę teisės aktai ar juose nustatytų terminų, prioritetų pasikeitimas. 

10.2. Objektyviai pagrįstas kitų įstaigos darbuotojų pareigų neatlikimas. 

10.3. Atsakingo darbuotojo ilgalaikis nedarbingumas ar pan. 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 
 

Susipažinau  Kristina Brinklienė 

____________________                 __________                 _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 


