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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (toliau – darželis) įsteigtas 1977 m. rugpjūčio 1 d. 
Įstaigos adresas Latvių g. 2, LT-84147 Joniškis. Įstaigos interneto svetainė http://azuoliukas-
joniskis.lt. Darželis yra Joniškio rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti viešojo juridinio 
asmens statusą. Įstaigos kodas 290549940.  
Įstaigoje 2021–2022 m. buvo sukomplektuota 10 komplektų. 

  
Darželį 2022 metais lankė 136 vaikai.12 ugdytinių Joniškio pedagoginėje psichologinėje tarnyboje 
nustatyti dideli ir labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai dėl įvairiapusių raidos sutrikimų 
(vaikystės autizmas), mokymosi sunkumų dėl sulėtėjusios raidos, elgesio ir emocijų sutrikimų.  
  5 vaikams skirtas privalomas ugdymas. 
2022 metų veiklos programos įgyvendinime dalyvavo 42 darbuotojai. Duomenys 2021–2022 metų 
apie darželio darbuotojus 1 lentelėje. 
                                                                                                                                           1 lentelė 

 
Ugdymo programas įgyvendina direktorius, pavaduotojas ugdymui ir 22 pedagogai, kurių 
kvalifikacija pateikta 2 lentelėje 
                                                                                                                                          2 lentelė 
Mokytojų 
kvalifikacija 
(rugsėjo 1d.) 

Mokytojai Vyresnieji 
mokytojai 

Mokytojai 
metodininkai 

2 16 4 
Įstaigoje 2022 metais dirbo 2 mokytojo-mokinio padėjėjai. 
Darželio „Ąžuoliukas“  2022 metais veikla organizuota vadovaujantis 2022 metų veiklos planu,  
kurio prioritetai susiję su  strateginiame plane numatytomis veiklos kryptimis –  užtikrinti  ugdymo 
kokybę, kurti saugią, sveiką, bendraujančią, nuolat tobulinančią ugdymo(si) aplinką. 
1.Užtikrinti sėkmingą ir kokybišką įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą. Įstaiga 
ikimokyklinį ugdymą vykdo pagal  atnaujintą 2022 m. ikimokyklinio ugdymo programą ,,Aukit 
aukit, ažuoliukai“, atsižvelgdama į Nacionalinės švietimo agentūros parengtas rekomendacijas 
„Žaismė ir atradimai“.  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vadovaujantis 2022 metais atnaujinta 

Metai  
(rugsėjo 
1 d.) 

Ankstyvojo 
amžiaus grupių 
skaičius 

Ikimokyklinio 
amžiaus grupių 
skaičius 

Priešmokyklinio 
amžiaus grupių 
skaičius 

Specialiosios 
grupės 

2021 2 5 2 1 
2022 2 5 2 1 

Metai  
rugsėjo 1 d. 

Pedagoginiai 
darbuotojai 
(administracija) 

Pedagoginiai 
darbuotojai 

  Nepedagoginiai 
Darbuotojai  

2021 1 20 23 
2022 2 20 20 

http://azuoliukas-joniskis.lt/
http://azuoliukas-joniskis.lt/
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priešmokyklinio ugdymo bendrąja  programa atsižvelgiant į metodines rekomendacijas 
kompetencijų raidos aprašą. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas vyksta pagal bendrąsias ir  
pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.  

 Pedagogai ir tėvai individualiuose pokalbiuose aptaria vaikų gebėjimus, pasiekimus, 
ugdymo veiksmingumą bei numato tolesnio ugdymo pokyčius. Priešmokyklinio ugdymo pedagogų 
spalio mėnesio pradžioje aptarti individualūs vaiko pasiekimai, sausio mėnesį aptarti ugdymosi 
pasiekimai ir sunkumai, numatomi korekcijos metodai ir būdai, gegužės mėnesį įvertinami 
pasiekimai ir rengiamos rekomendacijos į mokyklas priešmokyklinio amžiaus vaikams. Parengti 
lankstinukai: ,,Skaitymo mokymas priešmokykliniame amžiuje“, ,,Patarimai vaikams kaip elgtis 
traukinių eismo aplinkoje“.  Pedagogai apie vykdomas veiklas tėvus informuoja per dienyną 
,,Mūsų darželis“, socialinėje Facebook paskyroje, internetiniame įstaigos puslapyje: 
http://azuoliukas-joniskis.lt 
               2022 m. darželyje  buvo ugdoma 12 didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių 
turinčių vaikų. Švietimo pagalbą teikia 2 logopedai, specialusis pedagogas, judesio korekcijos 
specialistas, 3 mokytojo padėjėjai. 9 vaikai įvertinti PPT. Darželyje ugdomi 39 specialiųjų poreikių 
turintys vaikai. Specialios grupės mokiniams teikiama pavėžėjimo paslauga, kurią teikia Joniškio 
socialinių paslaugų ir užimtumo centras. Palanki mokytojų, švietimo pagalbos specialistų sąveika 
su ugdytiniais turi lemiamą įtaką gerai vaikų savijautai ir jų įgyjamai patirčiai. Skiriama švietimo 
pagalba, kurios įgyvendinimą įstaigoje koordinuoja Vaiko gerovės komisija. Sudarytos pritaikytos 
bendrojo ugdymo programos specialiųjų poreikių vaikams  atsižvelgiant į vaikų gebėjimus ir 
Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.  

Sudaromas atskiras meniu, kai vaikas serga cukriniu diabetu, įgyvendinamas kartu su 
Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistu. 

Sudaromos tinkamos sąlygos ugdymo procesui organizuoti, suderintas ir patvirtintas 
Veiklos planas 2022 m., suderinta ir patvirtinta darbuotojų tarifikacija, ir suderintas viešųjų 
pirkimų planas, parengtas ir patvirtintas: Dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, 
naudojimo, kontrolės procedūrų aprašas, Inventorizacijos taisyklės, Mažos vertės pirkimų aprašas, 
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, Maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, Darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos organizavimo tvarkos aprašas ir kiti įstaigos teisės 
aktai.            

Ugdymo procesui organizuoti pasitelkta įvairūs ugdymo metodai, būdai, STEAM 
priemonės. Ugdytiniai įgytas žinias, išmokimus per patirtis  pritaikė ir  dalyvaudami  61 
ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų ugdymo įstaigų respublikinių kūrybinių, STEM darbų 
parodose, projektuose. Taip pat ir įstaigos organizuojamuose renginiuose ,,Užgavėnės mūsų 
lopšelyje – darželyje“, Velykų rytmetis ,,Pasislėpę margučiai“, respublikinėje  ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo įstaigų piešinių virtualioje parodoje  „Mano batai buvo du“, 
respublikinėje  ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių  darbų parodoje „Mums 
rūpi medis“, edukacijoje  ,,Mūsų paukščiai“ su žinomu ornitologu ir buvusiu mūsų darželio 
ugdytiniu Gediminu Petkumi, fotografijų parodoje ,,Surask savo vardo raidę artimiausioje 
aplinkoje“ kartu dalyvavo ir darželio tėvai, logopedų ir  specialiųjų pedagogų mokymo priemonių 
kūrimo projekte „C-Č ištark mus aiškiai“,  tradicinėje giliukų rinkimo akcijoje ,,Iš kiekvieno 
giliuko – po ąžuoliuką“. 

Darželis yra pasirinkęs meninio ugdymo kryptį. Įstaigoje veikiantys choreografijos, 
dailės, muzikos būreliai, kuriuose dirba kvalifikuoti specialistai, vaikams suteikė meninio 
tobulėjimo galimybes, galimybę dalyvauti įvairiuose respublikiniuose, tarptautiniuose, rajono ir 
darželio renginiuose. 2022 metų gegužės 13 d. tarptautiniame virtualiame šokių konkurse 
,,Pumpurėliai 2022“, laimėta trečia vieta. Darželyje įvyko tarptautinis renginys ,,Šokanti 
vaikystė“, sukurtas filmukas, patalpintas darželio Facebook socialiniame tinkle. 

Darželio pedagogai ir darbuotojai aktyviai dalyvavo rajono organizuojamuose 
renginiuose: Miesto šventėje, sporto renginiuose, akcijose. 
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2. Tobulinti  bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas su tėvais, pedagogais, 
socialiniais partneriais. 2022 metais darželyje siekiant didinti bendravimą su tėvais įvykę 
renginiai: priešmokyklinio ugdymo grupėse ,,Sudie, darželi“, rugsėjo pirmos  renginys ,,Rugsėjo 
pirmosios rytmetis“, ,,Saulės“ ir ,,Giliukų‘ grupių renginys  ,,Adventinė popietė“   renginio viešnia 
Kauno Pranciškonių vienuolyno sesuo FDCJ Pranciška, visose grupėse naujametiniai Kalėdiniai 
renginiai, ,,Meškučių“ grupės projektas ,,Pasodink obelėlę“,  pasodinta 10 obelaičių  STEM 
edukacinėje erdvėje, suorganizuota  kartu su darželio tėvais labdara Ukrainai ,,Dalintis gera“, kuri 
pasiekė Ukrainą. Dalyvauta Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos,  M. Slančiausko 
progimnazijos, lopšelio-darželio ,,Saulutė“, Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos renginiuose. 

Atnaujintos ir naujai pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Joniškio Mato Slančiausko 
progimnazija, Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centru, Joniškio „Saulės“ pagrindine 
mokykla, Joniškio Švietimo centru,  Joniškio r. savivaldybės Jono Avyžiaus viešąja biblioteka, 
Joniškio r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. 2022 metais darželis tapo akredituota 
jaunimo savanorius priimančia organizacija ir dalyvavo Joniškio rajono savivaldybės jaunimo 
vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje ir vasaros laikotarpiu buvo įdarbinęs 5 
jaunuolius iki 21 metų. 

Inovatyvia ir unikalia profesinio darbo patirtimi respublikos ir miesto metodiniuose 
renginiuose dalinosi, vedė mokymus rajono ir respublikoje švietimo pagalbos specialistas. 
Praktiką darželyje atliko 3 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo studentės. Viena ketvirto  
kurso studentė sutiko grįžti dirbti į darželį. 
3. Plėsti informacinių komunikacinių technologijų panaudojimą, siekiant darbuotojų 
profesionalumo. Darželis sudaro galimybes mokytojams įgyti arba kelti jau turimą kvalifikaciją 
jiems tinkama forma. Kvalifikacijos įgijimas ar kėlimas vyksta dalyvaujant kvalifikacijos kėlimo 
paslaugas teikiančių Švietimo ministerijos akredituotų  įstaigų organizuojamuose seminaruose, 
darželyje organizuojamuose teminiuose seminaruose ar ilgalaikėse kvalifikacijos kėlimo 
programose, nuotolinio mokymosi platformose. Darželio pedagogams išpirkta platininė VIP 
narystė ,,Pedagogas.lt“ ir „Ugdymo meistrai“. 79 val. pedagogai gilino tobulino skaitmeninio 
raštingumo kompetencijas, įgytus įgūdžius pritaikė  ugdydami  įvairių gebėjimų vaikus, ruošdami 
ugdymo priemones.  Darželio pedagogai 66 akademines valandas  23 seminaruose tobulino 
STEAM veiklų kompetencijas bei mokėsi ilgalaikėje „Besimokančių darželių tinklas 2022“ 
programoje.  

Lauke  įrengtas patyriminės veiklos kampelis turintis QR kodus. 
4. Kurti sveikatai palankią, saugią, savitą aplinką. Įstaigoje buvo kuriama saugi ugdymosi, 
sveikatai palanki ir savita aplinka. Kiekvienoje grupėje įrengtas nusiraminimo kampelis vaikams 
turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. Taip pat skiriama daug dėmesio vaiko gebėjimui priimti ir 
suteikti pagalbą. Priešmokyklinio ugdymo grupės vykdo prevencinę  programą, kaip vaikams 
padėti išmokti įveikti juos ištikusius sunkumus,  parodyti, kaip svarbu kalbėtis su kitais žmonėmis, 
kai apima liūdesys ar pyktis, „Zipio draugai“. Stebimos ir analizuojamos vaikų maitinimo 
organizavimo paslaugos bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuru, vykdomos Europinės programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai vaikams“ skatinti vaikus 
daugiau valgyti vaisių ir daržovių, pieno ir pieno produktų. Dalyvauta 12 sveikatos stiprinimo, 
sveikos gyvensenos projektuose, renginiuose.  

 Ugdytiniai ir pedagogai dalyvauja miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose  projektuose, 
programose, renginiuose: „Veiksmo savaitė be patyčių“, Tolerancijos diena, miesto šventėse, 
žygiuose. 

2022 metais 100 % pedagogų išklausė 1287,5 akad. val. (vidutiniškai kiekvienam 
pedagogui tenka apie  54 akad. val.), dalyvavo 174 mokymuose. 20  (97%) nepedagoginių 
darbuotojų iš jų13 (100 %) mokytojų padėjėjų tobulino bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas 
bei dalyvavo 526 val. ilgalaikiuose kursuose ir seminaruose.  

http://www.pedagogas.lt/
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2022 metais pertvarkyta įstaigos valdymo struktūra, sumažintas aptarnaujančio personalo 
skaičius. Užtikrinant kokybišką ugdymą atnaujintos lauko ir vidaus erdvės. Bendradarbiaujant su 
Joniškio savivaldybės administracija, iniciuotas 2 fasado sienų remontas ir  pasirašyta sutartis dėl 
elektros energijos kaupiklių įrengimo ant darželio stogo, sutvarkytas specialiojo ugdymo grupės 
įvažiavimo į darželį pandusas. Vasaros metu atlikti pasiruošimo mokslo metams darbai: 
„Meškiukų“ grupės prausykloje ir tualete (perklijuotos sienų plytelės, perdažytos lubos, grindys, 
sumontuotos naujos tualeto pertvaros), administraciniams kabinetams pakeistos 6 durys, dalis 
šviestuvų pakeistas į taupančius elektros energiją, perdažyta I korpuso laiptinė, atlikti kosmetiniai 
remontai virtuvėje, grupėse. 

Siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvų įstaigos funkcionavimo organizavimą nuolat 
buvo peržiūrimas ir tikslingai perskirstomas biudžetas, planingai naudojamos lėšos. 2022 metus 
įstaiga baigė be skolų.   

 Atlikus įstaigos vidaus veiklos vertinimą,  identifikuotos įstaigos stipriosios 
pusės,  kylantys iššūkiai ir numatytos profesinio augimo gairės. Keičiant bendruomenės požiūrį į 
vertinimo svarbą, kuriama įstaigos valdymo sistema, sudarytos prielaidos įstaigos 2023–2027 metų 
strategijai rengti. Atlikus įstaigos vidaus įsivertinimą, atsižvelgus į streso darbo vietoje tyrimo 
rezultatus, daroma prielaida, kad darbuotojai jaučiasi saugūs, pasitiki vadovais ir kolegomis, įstaigą 
supranta kaip naujoves priimančią organizaciją.  

 
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 
ugdymo 
kokybę 
orientuotą į 
vaiko 
pažangą, 
pasiekimus, 
kompetencijų 
ugdymą.  

Atnaujinti 
susitarimai su 
bendruomene dėl 
ugdymo kokybės 
rodiklių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atnaujinta Joniškio 
vaikų lopšelio 
darželio 
,,Ąžuoliukas“ 
ikimokyklinio 
ugdymo programa. 
 
 
Įtraukusis ugdymas: 
užtikrinti tinkamas 

Iki 2022-06-01 
atnaujinti susitarimai 
su bendruomene dėl 
ugdymo rodiklių. 
Pakilo  tėvų ugdymo 
kokybės vertinimas. 
 
 
 
 
 
 
 
Iki 2022-08-01 
atnaujinta ir 
patvirtinta 
ikimokyklinio 
ugdymo programa. 
 
 
 
Mokytojai įgijo 
ugdytinių skirtybių ir 

2022-08-29 Pedagogų tarybos 
posėdyje išanalizuotos  NŠA 
parengtos ikimokykliniam 
ugdymui rekomendacijos 
„Žaismė ir atradimai“   ir 
priešmokyklinio ugdymo 
metodinės rekomendacijos bei 
kompetencijų raidos aprašas.  
Įstaigos rodikliai orientuoti į 
vaiko pažangą, ir pasiekimus, 
gerus ugdymo(si) rezultatus, 
ugdymosi sėkmę. 
 
2022-05-13 Gautas Joniškio 
rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pritarimas ikimokyklinio 
ugdymo programai ,,Aukit 
aukit, ,,ąžuoliukai“. Pedagogai 
sėkmingai pritaiko ugdymo 
programą ugdymo procese. 
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profesinio 
tobulėjimo sąlygas, 
reikalingas darbui su 
įvairių 
gebėjimų  vaikais. 
 
 
 
Suformuota pagalbos 
mokiniui specialistų 
komanda. 
 
 
 
Atnaujintos lauko ir 
vidaus erdvės. 

galimybių pažinimo 
kompetencijų. Teorines 
žinias taiko praktikoje 
(atviros veiklos, 
stebėjimai, refleksija). 
 
 
Iki 2022-04-01 
suformuota pagalbos 
mokiniui specialistų 
komanda.  
 
 
2022-2023 atnaujintos 
lauko ir vidaus erdvės 
edukacinėmis 
priemonėmis. 

100 % pedagogų tobulino 
įtraukiojo ugdymo 
kompetencijas ir jas pritaikė 
ugdymo procese su specialiųjų 
poreikių vaikais. Pagerėjo 
specialiųjų poreikių vaikų 
savijauta, elgesys, 
bendradarbiavimas su 
ugdytinių tėvais. Pedagogai 
dalinosi patirtimi 
reflektuodami.  
Suformuota pagalbos mokiniui 
specialistų komanda. Priimtas 
nuo 2023 sausio mėnesio 
socialinis pedagogas 0,25 etato. 
 
 
Atlikti aikštelių atnaujinimo  
darbai  darželio lauko 
teritorijoje, atnaujintos 
pavėsinės, smėlio dėžės. 
Padarytos dvi gėlyno zonos, 
įrengtas eksperimentinis lauko 
daržas, įsigijome STEAM 
lauko priemonių, įrengtas 
edukacinis STEAM kampelis; 
tentai paukščių pažinimui su 
QR nuskaitymo kodu. Vasaros 
metu atlikti pasiruošimo 
mokslo metams darbai: 
„Meškiukų“ grupės prausykloje 
ir tualete (perklijuotos sienų 
plytelės, perdažytos lubos, 
sumontuotos naujos tualeto 
pertvaros), administraciniams 
kabinetams pakeistos 6 durys, 
dalis šviestuvų pakeistas į 
taupančius elektros energiją, 
perdažyta I korpuso laiptinė, 
atlikti kosmetiniai remontai 
virtuvėje, grupėse. 
  

Gerinant vaikų 
ugdymo sąlygas atlikta darželio 
žaidimų aikštelių kontrolė.  

1.2. Siekiant 
efektyvaus 
lėšų 
naudojimo 
optimizuoti 

Struktūriniai 
pertvarkymai  įstaigo
s struktūroje. 

Iki 2022-04-30 
peržiūrėtos įstaigos 
pareigybės, 
išnagrinėtas jų 
tikslingumas, parengti 

Pertvarkyta įstaigos valdymo 
struktūra, sumažintas 
aptarnaujančio personalo 
skaičius. Pakeisti ir patvirtinti 
mokytojo, mokytojo padėjėjo, 
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įstaigos 
struktūrą. 

pareigybių 
aprašymai.  

raštvedžio, socialinio pedagogo 
pareigybių aprašai. 

1.3. Užtikrinti 
DVS Kontora 
ir Mūsų 
darželis 
naudojimąsi 
įstaigoje.   

Gerės komunikacija 
tarp bendruomenės 
narių, bus spartesnis 
informacijos 
prieinamumas. 
 
Padidės mokytojų 
taikančių IT darbe, 
vaikų ugdymo 
kokybės procese, 
tėvų informavime 
apie vaikų ugdymo 
pasiekimus. 
 
Moderni įstaigos 
internetinė svetainė 
atitinkanti teisės 
aktuose nustatytus 
reikalavimus. 

Iki 2022-03-01   
95 % įstaigos 
darbuotojų 
naudojasi  dokumentų 
valdymo sistema. 
 
 
Iki 2022-04-01 dienos 
100 % mokytojų 
naudojasi el. dienynu. 
80 % tėvų naudojasi 
elektriniu dienynu.  
 
 
Patobulinta įstaigos 
internetinė svetainė. 

97 % įstaigos darbuotojų 
naudojasi  dokumentų valdymo 
sistema. Gauna visus įstaigos 
dokumentus, susipažįsta ir 
pasirašo. 
 
100 % pedagogų sėkmingai 
naudojasi elektroniniu dienynu 
– teikia tėvams individualią 
informaciją apie vaikų veiklą, 
pasiekimų ir pažangos 
rezultatus. Prie elektroninio 
dienyno prisijungė 90 % tėvų. 
 
Neįvykdyta dėl efektyvaus lėšų 
panaudojimo. 

1.4. Patvirtinti 
vidaus 
kontrolės 
procedūras, 
užtikrinančias 
maitinimo 
organizavimo 
kontrolę 
įstaigoje, ir jas 
įgyvendinti. 

 Papildytas vidaus 
kontrolės aprašas. 

Iki 2022-04-30 
papildytas vidaus 
kontrolės aprašas, 
įtrauktas atskiras 
skyrius, kuris 
užtikrina maitinimo 
organizavimo kontrolę 
įstaigoje ir paskirti 
atsakingi darbuotojai.  

2022-02-07 parengtas ir 
patvirtintas Maitinimo 
organizavimo tvarkos aprašas, 
paskirtas atsakingas asmuo 
užtikrinant maitinimo kontrolę 
darželyje ir už 
bendradarbiavimą su Joniškio 
rajono sveikatos biuro mitybos 
specialistu.  

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

Užduotys Priežastys, rizikos  
2.1. Moderni įstaigos 
internetinė svetainė, atitinkanti 
teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus. 

Lėšos. Sutartis su ,,Sivos“ studija aptarnaujančia darželio 
internetinę svetainę  buvo sudaryta iki 2022 metų pabaigos. Dėl 
per didelių kainų atsisakėme paslaugų. Sudaryta sutartis su  kita 
studija ir atnaujinimo darbai jau vyksta. 

2.2. 
 

2.3. 
 

2.4. 
 

2.5. 
 

 

3. 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. Suorganizuota labdaros akcija ,,Kartu 
su Ukraina“. 

3.1. Suorganizuota ir sudalyvauta ,,Saulės smiltys“ 
labdaros ir paramos fondo labdaros akcijoje. 
Pasitelkiant darželio tėvelius, surinkta 400 kg vaikiškos 
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skirtos žiemai labdaros, 10 kg saldumynų, kurie pasiekė 
Ukrainos vaikus. 

3.2. Patvirtinta Jaunimo savanoriškos 
tarnybos akreditacija 2022 m. kovo 10 d. 
suteikta akreditacija Jaunimo 
savanoriškos tarnybos (JST) programai 
vykdyti. 

Patvirtinta Jaunimo savanoriškos tarnybos 
akreditacija 2022 m. kovo 10 d. gauta akreditacija 
Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) programai 
vykdyti. 

3.3. Atnaujintos visiems pedagogams 10 
metų senumo  IKT . 

Ugdymo ir darbo kokybės gerinimui atnaujinti. 

3.4. Inicijuotas pastato fasado sienos 
remontas. 

Suremontuotos 2 pastato fasado sienos. 

3.5. Įsigytos STEAM  priemonės. Nupirkta STEAM laboratorijos priemonių: 4 vaikiški 
mikroskopai, 4 STEAM edukaciniai laboratorinių 
rinkiniai , lauko piešimo lentos, šviečiantis stalas su 3 
edukaciniais rinkiniais ir kt. 

 
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. Užtikrinti 
ugdymo kokybę 
orientuotą į vaiko 
pažangą, 
pasiekimus, 
kompetencijų 
ugdymą. 

Integruotos 
Joniškio liaudiškos 
tradicijos į 
ugdymo procesą 
ugdys vaikuose 
savo krašto 
tradicijų pažinimą, 
puoselėjimą. 

2022–2023 bus vykdomi 
projektai su Joniškio KC 
folkloro  ansambliu 
,,Kupars“, tautinių šokių 
kolektyvo vadovu Vitoldu 
Krajinu.  

 Projektas pakeistas į 
veiklas su trečiojo 
amžiaus universiteto 
dvasinio tobulėjimo 
fakulteto klausytojais. 
Vaikai sužinojo 
liaudiškas Kūčių Kalėdų 
tradicijas. Vaikai 
susitikimuose žaidė, 
šoko, dainavo, valgių 
ragavo. 

4.2.    
4.3.    
4.4.    
4.5.    

 
III SKYRIUS 

GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 
VERTINIMAS 

 
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas 
(pildoma, aptariant ataskaitą) 

Vertinimo kriterijai Pažymimas atitinkamas 
langelis: 

1 – nepatenkinamai; 
2 – patenkinamai; 

3 – gerai; 
4 – labai gerai 

5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas  1□      2□       3□       4□ 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4□ 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4□ 
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5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4□ 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4□ 
 

IV SKYRIUS 
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 
Užduočių įvykdymo aprašymas Pažymimas atitinkamas 

langelis 
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo 
rodiklius Labai gerai ☐ 
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus 
vertinimo rodiklius Gerai ☐ 
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Patenkinamai ☐ 
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo 
rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 
7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 
7.1. 
7.2. 

 
V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 
8.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) 

8.1. 
  

8.2. 
  

8.3. 
  

8.4. 
  

8.5. 
  

 
9.Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti 
neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 
9.1. 
9.2. 
9.3. 

 
VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:   
____________________________________________________________________________ 
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____________________                          __________                    _________________         _____
_____ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                                     (vardas ir pavardė)                      (data) 
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo /  
darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 
 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:   
  
  
 
______________________               _________               ________________         __________ 
(valstybinės švietimo įstaigos savininko          (parašas)                        (vardas ir pavardė)                       (data) 
teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos 
(dalyvių susirinkimo) įgalioto asmens pareigos; 
savivaldybės švietimo įstaigos atveju – meras) 
 
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 
 

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


