
 

JONIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

DAIVOS ŽALIENĖS 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  
(data) 

Joniškis 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 

             Joniškio vaikų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“  įsteigtas 1977 m. rugpjūčio 1 d. Įstaigos 
adresas  - Latvių g. 2, LT -  84147 Joniškis. Įstaigos interneto svetainė http://azuoliukas-

joniskis.lt/ . Lopšelis – darželis yra Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo 
juridinio asmens statusą. Įstaigos kodas 290549940. Joniškio vaikų lopšelis – darželis 
„Ąžuoliukas“  vykdo: ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo ir  specialiųjų poreikių 
vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 
            2018-2019 m. darželį lankė 153 ugdytiniai, kuriems buvo užtikrinamas ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis ugdymas. Ugdymo programas įgyvendino 21 pedagogas.  2018-2019 m. m.  

buvo sukomplektuota  10 grupių: 2 ankstyvojo amžiaus, 5 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ir 1 
specialioji grupė. Logopedinė   ir specialioji  pagalba  buvo  teikiama  36 ugdytiniams. 
Specialiojoje grupėje buvo teikiamos kineziterapiauto ir  pavėžėjimo paslaugos, kurias teikė 
Joniškio paslaugų centras.  
              Lopšelyje – darželyje dirba kvalifikuoti pedagogai: 3 metodininkai, 17  vyr. auklėtojų ir 
1 auklėtoja. Skatinu pedagogus aktyviai dalyvauti kvalifikaciniuose seminaruose, kursuose, 

konferencijose, parodose ir konkursuose.  

             Lopšelis – darželis pasirinkęs meninio ugdymo kryptį. Įstaigoje veikia choreografijos ir 
dailės būreliai, kuriuose dirba kvalifikuoti specialistai.   
             Ugdymo procesui organizuoti pasitelkti įvairūs ugdymo metodai, būdai, priemonės. 
Aktyvus dalyvavimas  tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono, įstaigos organizuojamuose 
renginiuose: akcijose, projektuose, šventėse, konkursuose sudarė galimybes ugdytinių 
tobulėjimui, realizavimui, tautiškumo, bendrystės jausmo puoselėjimui.  Darželio ugdytiniai 2019 

m. dalyvavo 5 tarptautiniuose projektuose,  konkursuose, 39 respublikiniuose konkursuose bei 7 

rajoniniuose renginiuose, kurių metu buvo optimaliai tenkinami įvairiapusiai ugdytinių poreikiai, 
skatinama ugdytinių saviraiška, sistemingai ir kryptingai stiprinama vaikų sveikata, ugdomos 
vaiko nuostatos, formuojamas socialus elgesys.  

              Ugdytinių socialinės, emocinės patirties ugdymui, įvairiapusio pažinimo plėtojimui buvo 
organizuotos 10 pažintinių  edukacinių išvykų.  

              Sveikatos stiprinimas užima svarbią vietą įstaigos vykdomojoje veikloje – sporto 

renginiai, sveikos mitybos įpročių diegimas, dalyvavimas respublikos ir rajono renginiuose 
sveikatinimo tema. Dalyvavome  projekte „Įsipareigojimas gražiai vaikystės šypsenai“ , kurį 
organizavo Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projekte dalyvavo  visi 

lopšelio- darželio ugdytiniai ir jų tėveliai.  
              Bendruomeniškumas, vaikų kūrybiškumas ir tradicijų puoselėjimas buvo plėtojamas 
organizuojant tradicinius ir netradicinius renginius, šventes ir pramogas.  



              2019  metais įstaigos išlaikymui skirtos lėšos panaudotos taupiai ir racionaliai.   Pagerėjo 
materialinė bazė: visas grupes papildėme naujais žaislais, naujomis metodinėmis priemonėmis.  
             Lopšelyje – darželyje buvo vykdytas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai 
finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0002 „Joniškio vaikų lopšelio – darželio 
„Ąžuoliukas“ modernizavimas“.  

             Įstaigoje esančios problemos: netvarkingi, higienos reikalavimų neatitinkantys lauko 
takai (nelygūs, suskilinėję), lauko aikštelių įrengimų stoka, lauko sporto aikštyno specialios 
dangos įrengimas, reikalingas įvažiavimas ir pėsčiųjų takas prie naujai įrengtų vartų (nuo 
daugiabučių pusės), A korpuso palėpės apšiltinimas. 
            

 

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. Diegti ugdymo 

procese naujovių 
paiešką, orientuotą į 
naudojimąsi 
technologijomis. 

Įsigyti 
priemonių 
užtikrinančių 
naujųjų 
technologijų 
taikymą ugdymo 
(si) procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvauti ir 

sudaryti sąlygas 
darbuotojams 

dalyvauti IT 

mokymo 

kursuose 

Įsigijome naujas  

IKT priemonės: 
 4 nešiojamus 
kompiuterius,  

2 interaktyvius 

ekranus,  

40 plančetinių 
kompiuterių 
ugdytiniams ir 1 

plančetinį 
kompiuterį 
logopedui. 

Atnaujinome 

internetinį ryšį, kuris 
pasiekiamas visose 

darbo vietose. 

 

 

 

 

Mokymų, seminarų, 
kitų kvalifikacijos 
kėlimo priemonių 
pažymėjimai, 
išklausytų valandų 
skaičius. Išklausyta 
188 valandos. 

 

Visame lopšelyje – 

darželyje veikia bevielis 
internetinis ryšys, pedagogai 
turi galimybę darbo vietoje 
ruoštis užsiėmimams, 
dalyvauti nuotoliniuose 

mokymuose, rengti 

ugdytinių pasiekimų 
vertinimus, pranešimus 
posėdžiams, vaizdo 
pranešimus tėvų 
susirinkimams, planus, 

protokolus, ataskaitas. 

 

2019 -11-27 organizavome 

rajoninę vaikų konferenciją 
„Mano darželis, mokykla“. 

Ugdytiniai interaktyvių 
technologijų pagalba 
pristatė  pranešimus apie 
savo mokyklą ar darželį. 
 

Dalyvavome:  

1.Tarptautinėjė 
konferencijoje SKYPE 

programoje „Virtualaus 

bendravimo galimybės tarp 
ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų“ 2019-03-19  



 

2. Internetinėse paskaitose: 
2.1. „ Dalijamės patirtimi: 
OPA PA komplektas 

motyvuoja kryptingą 
pedagogo ir spontanišką 
vaiko veiklą“ 2019-11-06   

 

2.2. „ STEAM: matematika 

ir inžinerija kartu su PYKŠT 
ir POKŠT“ 2019-09-25   

 

3. Dalyvavome praktiniuose 

užsiėmimuose:  

3.1. „Interaktyvios IT 

dirbtuvės su edukaciniais 
robotukais“  2019-04-03    

 

4. Nuotoliniuose kursuose: 

4.1. Video kūrimas, 
redagavimas ir 

publikavimas“  2019-03-25/ 

2019-04-05.    

4.2. Inovatyvios mokymo 

priemonės ir jų taikymas 
mokymo ir mokymosi 

kokybei gerinti“ 2019-11-

04/2019-11-17 . 

4.3. „Mokomės kūrybiškai, 
linksmai ir išradingai“  

2019-1111/2019-11-24.  

 

2.2. Parengti lopšelio 
– darželio 2019 – 

2021 metams 

strateginį planą. 

Parengtas ir 

patvirtintas 

lopšelio – 

darželio 
strateginis 

planas 2019-

2021 m. 

Strateginis lopšelio – 

darželio 
„Ąžuoliukas“ 2019-

2021 m. parengtas ir 

patvirtintas lopšelio 
– darželio 
direktoriaus 

Lopšelio – darželio 
strateginis planas parengtas 

2019-02-06  Nr. V-5                

 

3.3. Tęsti projekto 

„Joniškio vaikų 
lopšelio – darželio 
„Ąžuoliukas“ 

modernizavimas“ 

įgyvendinimą. 
Projektas 

įgyvendinamas pagal 
2014-2020 m. 

Europos Sąjungos 
fondų investicijų 

Pagerės ugdymo 

paslaugų 
teikimo kokybė 
(darželio patalpų 
higienos 

sąlygos, ugdymo 
(si) fizinės 
aplinkos, 

darbuotojų 
darbo sąlygos ir 
t. t.) 

Joniškio vaikų 
lopšelio – darželio 
„Ąžuoliukas“ 

modernizavimo 

projektas įvykdomas 
pagal nurodytus 

projekte terminus. 

Projektas pradėtas vykdyti 
2018 kovo mėnesį. 
 Projekto pabaiga 2020 m.  

kovo mėnesį. 
2019-01-28 atlikti statinio 

paprastojo remonto darbai. 

2019-04-11 pagaminti ir 

sumontuoti roletai. 

2019-05-02 atvežtas 
daugiafunkcinis įrenginys 
KYOCERA M623cidn 



priemonę 
„Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 
ugdymo 

prieinamumo 

didinimas“ Nr. 09.1.-

CPVA – R-705 

finansuojamas iš 
Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų. 

2019-05-24 įsigijome laiptų 
kopiklį. 
2019-11-25 – fotoaparatas 

Canon EUS200D. 

2020-01-17 – NB 

nešiojamieji kompiuteriai 

4.4. Atnaujinti ir 

patobulinti vidaus ir 

lauko  aplinkas. 

Atnaujinti 

žaidimų 
aikšteles naujais 
įrengimais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atlikti B 

korpuso II 

laiptinės 
remontą  
(perdažyti 
sienas, 

sutvarkyti 

laiptus). 

 

Įrengtos naujos 
edukacinės erdvės, 
kurios skatins vaikus 

judėti, būti aktyviais 
ir sveikais. 

Iki 2019 lapkričio 
mėn. 
 

 

 

 

 

 

 

Pagerėjo fizinė 
aplinka, atitinkanti 

Lietuvos higienos 

normas. 

Įsigijome ir pastatėme 
plastikinį žaidimų įrengimą 
ankstyvojo amžiaus 
vaikams. 

Paruošėme vienos aikštelės 
pagrindą: užpylėme 
žemėmis, išlyginome ir 
apsėjome žole. Aikštelė 
skirta vaikų aktyviai veiklai: 
futbolui, judriems žaidimas. 
Atlikta aikštelių įrenginių 
metinė patikra 2019-11-29 

 

Atlikome B korpuso II 

laiptinės remontą, 
perdažėme sienas. 

 

 

 

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

2.1.  

2.2.   
 

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.  Parengti nauji teisės aktai Parengti nauji ir atnaujinti įstaigos teisės aktai. 

1. Joniškio lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

dirbančių asmenų privačių interesų deklaravimo, 
nusišalinimo ir nušalinimo tvarkos aprašas 2019-

02-28 Nr. V-8. 

2. Joniškio lopšelio – darželio „Ąžuoliukas krizių 
valdymo tvarkos aprašas“  2019-03-25 Nr. V-11 

3. Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 



darbuotojų asmeninių daiktų naudojimo tvarkos 
aprašas 2019-10-31 Nr. V-25 

4. Joniškio vaikų lopšelio – darželio vidaus darbo 
taisyklės 2019-10-31 Nr. V-25 

5. Joniškio vaikų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 

pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų 
panaudojimo tvarkos aprašas“ 2019-10-31 Nr. 

V-25 

3.2. Atnaujinta ir patobulinta 

materialinė bazė darželyje. 
3.2.1. Įsigijome minkštą inventorių 
( antklodės, pagalvės, užvalkalai 
antklodėms, pagalvėms, paklodės). 
3.2.2. Pakeitėme koridoriuje  
nusidėvėjusia grindų dangą. 
3.2.3. Nupirktos  naujos lovas 

specialiųjų poreikių vaikams. 

Pagerėjo fizinė aplinka, atitinkanti Lietuvos higienos 
normas. 

3.3. Organizavome lopšelyje – 

darželyje rajoninę vaikų 
konferenciją „Mano darželis, 
mokykla“ 

Sudarėme galimybę  rajono ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio amžiaus vaikams pasidalinti 
patyrimais, žiniomis apie lankomą darželį, mokyklą bei 
ugdyti gebėjimą pristatyti save panaudojant IKT. 

Konferencijoje dalyvavo 19 pranešėjų iš Joniškio rajono 
lopšelių – darželių ir mokyklų, kuriose ugdomi 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai 

3.4. Dalyvavome respublikiniame 

ilgalaikiame prevenciniame 

projekte „Žaidimai moko“. 

Projekto tikslas - žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, 
šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti 
ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. 
Projekte dalyvavo 42 ugdytiniai. Pažymėjimas 2019-05-

14 Nr. S-2012 

3.5. Dalyvavome tarptautinėje vaikų 
socialinių įgūdžių ugdymo 
programoje „Zipio draugai“  

Sutarties Nr. /452/ZD/P/2019 

Dalyvavo  27 priešmokykinio ugdymo vaikai. Vaikai 

įgijo gebėjimų įveikti socialinius bei emocinius 
sunkumus. Pažymėjimas 2019-01-25 Nr. 7837 

  
 

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 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. 

6.2. 

 
 

       Direktorė                                                                               Daiva Žalienė               2020-01-20 
 (švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Lopšelio – darželio direktorės 2019 metų veiklą 
siūlome vertinti gerai. Veiklos užduotys įgyvendintos, atliktos ir neplanuotos užduotys. 
 

Lopšelio – darželio tarybos pirmininkė 

                                                                                                    Laima  Ščepanskienė    2020-01-20 
(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 ______________________. 
 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. 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) 
9.1.  Įgyvendinti efektyvų 
finansinių ir materialinių išteklių 

Efektyvus ir taupus skirtų 
lėšų naudojimas 

Parengtas pajamų išlaidų 
planas, finansinių ir 



valdymą pagal sudarytą pajamų 
planą 

materialinių išteklių atskaita. 

9.2.Skatinti nuolatinį 
bendruomenės narių tobulėjimą 

Sudaryti sąlygas visiems 
darbuotojams  įgyti 
metodinių ir praktinių 
žinių, kurias sėkmingai 
taikys darbe, gerės 
ugdymo kokybė 

90 proc. pedagogų dalyvaus ne 
mažiau kaip viename 
kvalifikacijos tobulinimo 

renginyje.  

Ne mažiau kaip 10 proc. 
pedagogų vykdys sklaidą. 
50 proc. aptarnaujančio 
personalo dalyvaus 

profesiniuose mokymuose, 

seminaruose. 

9.3. Tobulinti partnerystę su 
ugdytinių šeimomis, socialiniais 
partneriais, atrandant naujų, 
patrauklių informacijos 
perteikimo būdų bei bendravimo 
ir bendradarbiavimo formų. 

Bendruomenę telkiantys 
kultūriniai-edukaciniai 

renginiai, išvykos, talkos, 
veiklos.  

Šiuolaikinių ryšio 
priemonių naudojimas. 
Bendradarbiavimą ir 
ryšių užmezgimą su 
įvairiais socialiniais 
partneriais skatinančių 
projektų rengimas ir 
įgyvendinimas. 
 Gerosios patirties ir 

informacijos sklaida. 

Paskaitos, konsultacijos, 

seminarai, šviečiamojo 
pobūdžio leidiniai. 

 Per metus vyksta 1-2 

šviečiamojo pobūdžio renginiai 
vaikų tėvams ir bendruomenei, 
rengiami 4- 5 leidiniai 

(lankstinukai, bukletai, 

informaciniai stendai) tėvų 
pedagoginio, psichologinio 

švietimo temomis. 
 Tėvai aktyvūs įvairių renginių, 
projektų dalyviai ir 
organizatoriai. 

Pedagogai, kartu su socialiniais 

partneriais, kurdami bendrus 

projektus, įgyvendindami 
teigiamą poveikį turinčias 
veiklas įgyja patirties ir 
tobulėja.  
 

 

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. Nedarbingumo pažymėjimas. 
10.2. Lėšų trūkumas. 
10.3. Kitos priežastys 

 

 

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

pareigas įgyvendinančios institucijos  
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

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

 


