
 

 

ŠILUTĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

DIREKTORĖS IRENOS IVANAUSKIENĖS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2021 m. sausio 20 d. Nr. ________  

Šilutė 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

         Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ (toliau-Įstaiga) yra savivaldybės biudžetinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

amžiaus vaikų ugdymas. 2020 metais I pusmetį Įstaigoje veikė 12 grupių: 9 ikimokyklinio amžiaus 

(iš jų 4 lopšelio grupės) ir 3 (1 iš jų mišri) priešmokyklinio ugdymo grupės. Įstaigoje 

komplektuojamose grupėse vaikų skaičius – 214. Lankė 212 (iš jų 54 lopšelio, 109 darželio, 49 

priešmokyklinio ugdymo) vaikų. II pusmetį Įstaigoje veikė 12 grupių: 10 ikimokyklinio amžiaus 

(iš jų 4 lopšelio grupės) ir 2 priešmokyklinio ugdymo grupės. Lankė 213 (iš jų 54 lopšelio, 119 

darželio, 40 priešmokyklinio ugdymo) vaikų. 14 vaikų buvo nustatyti specialieji ugdymosi 

poreikiai. 23 vaikams buvo teikta logopedo pagalba. 2020 m. sausio mėnesį patvirtinti 46,58: iš jų 

- 24,50 aptarnaujančio personalo ir 22,08 mokytojų etatai;  rugsėjo mėnesį 46,20 etatai: iš jų - 23,00 

aptarnaujančio personalo ir 23,20 mokytojų etatai. 2020 metais ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas įgyvendino 20 mokytojų: 1 muzikos, 3 priešmokyklinio ir 16 ikimokyklinio 

ugdymo mokytojų. Pagal išsilavinimą dirbo: 13 – su aukštuoju universitetiniu (iš jų – 1 

edukologijos mokslų magistras), 1 – su aukštesniuoju, 4 – su specialiu pedagoginiu (įgytas iki 1995 

m.), 2 – su viduriniu išsilavinimu mokytojai. Pagal kvalifikaciją dirbo: 9 – metodininkai, 5 vyr. 

mokytojai, 6 mokytojai. Mokytojų pedagoginis darbo stažas: 2 - iki 3 metų; 2 -  nuo 3 iki 10 metų;  

16 - 15 metų ir daugiau. Mokesčio už darželio išlaikymą lengvata buvo taikoma 51 šeimai.  

          Įstaigoje įgyvendinama: Šilutės lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo 

„Mažoj širdelėj daug gerumo telpa“,  Priešmokyklinio ugdymo bendroji; socialinių ir emocinių 

įgūdžių ugdymo tarptautinė „Zipio draugai“ programos. 
           2020 metų Įstaigos prioritetinės veiklos kryptys, tikslai ir uždaviniai buvo suformuluoti 

vadovaujantis 2020-2022 metų Įstaigos strateginiu veiklos planu. Pagrindinis strateginis tikslas – 

„Gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą sudarant mokymosi visą gyvenimą sąlygas“ ir 2019 metų 

Įstaigos veiklos rezultatais. Visa Įstaigos veikla buvo orientuota Įstaigos prioritetinėms kryptims, 

tikslui ir uždaviniams įgyvendinti - sudaryti sąlygas kokybiškam ir visapusiškam vaikų ugdymui (-

si) kuriant saugią ir sveiką ugdomąją aplinką; bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais 

padėti vaikui tenkinti prigimtinius-kultūros, saviraiškos, etninius, socialinius, pažintinius poreikius 

bei garantuoti kokybiškai teikiamas paslaugas; racionaliai, taupiai ir, nuolat su Įstaigos savivaldos 

institucijomis, bendruomene vertinant ir analizuojant Įstaigos veiklą, tikslingai planuojant, 

derinant, svarstant poreikį bei pirkimus naudoti turimus išteklius. Planuojant Įstaigos veiklą 2020 

m. buvo numatytos 5 prioritetinės veiklos kryptys.  

           2020 metais siekiant įgyvendinti vieną iš prioritetinių krypčių – materialinės bazės 

turtinimas ir modernizavimas, atsižvelgiant į šiandienos vietos bendruomenės, šeimos, visuomenės 

poreikius, ir toliau didelį dėmesį skyriau estetiškų, funkcionalių, aprūpintų šiuolaikinėmis ugdymo 

priemonėmis, edukacinių aplinkų tobulinimui ir naujų kūrimui. Šiam tikslui buvo skirta ir 

panaudota 5285,00 eurų (iš M.L.), IT  atnaujinimui -  1515,00 eurų.  

           2020 metais išskirtinai didelį dėmesį skiriant priešmokyklinukų pa(si)rengimui mokyklai, 

vaikų pasirengimo mokyklai gebėjimams ugdyti įsigyta: įvairių edukacinių kaladėlių, 

konstruktorių, naujų žaislų loginiam mąstymui ir kt. pažintiniams gebėjimams ugdyti  (skaitymui, 

skaičiavimui lavinti); patiriminiam ugdymui.  

           2020 metais tęsiau ir didelį dėmesį skyriau saugios, estetiškos bei patrauklios Įstaigos 

vidinės aplinkos kūrimui. Įsigyta: 4 grupėse baldai; 6 rūbinėlese drabužių spintos su antrasolėmis; 
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2 ankstyvojo amžiaus grupėse vystyklų keitimo stalai; 5 grupėse (100 vnt.) lovų čiužiniai; 2 

ankstyvojo amžiaus grupėse (24 vnt.) klijuotės lovelėms), 2 grupėse (40 vnt.) nauji  rankšluostukai; 

atliktas 2 grupių  rūbinėlių remontas ir kt. 

Įstaigos išorinės aplinkos kūrimui įsigyta: 2 nauji lauko įrengimai; lopšelio vaikams 2 lauko 

staliukai su suoliukais; krepšinio lenta su lanku. Atnaujinta: Įstaigos teritorijoje esantys lauko 

suoliukai; 10  lauko pavėsinių stogeliai ir kt. 

12 auklėtojų padėjėjų nupirkti nauji prijuosčių ir kepuraičių komplektai. 

            Įstaigos aplinka yra saugi, atitinkanti higienos normų reikalavimus.  

            Siekiant įgyvendinti prioritetinę kryptį - kokybiškas kiekvieno vaiko ugdymas, 

orientavomės į tai, kad pedagogai turėtų teisę laisvai rinktis, modeliuoti ir tobulinti ugdymo 

procesą.  

            Žinant, kad vaikų ugdymo rezultatai tiesiogiai priklauso nuo mokytojo asmenybės, jo 

profesinio tobulėjimo bei meistriškumo, ir toliau didelį dėmesį skiriau kvalifikacijos kėlimui  

(daugelis mokymų vyko nuotoliniu būdu, todėl susidarė galimybė išklausyti įvairesnių (80 temų), 

bet trumpesne trukme mokymų).  Kiekvienas darbuotojas 5 d.d. kėlė kvalifikaciją. Išklausyta viso 

651 valanda: direktorės 7 seminarai (77 val.); direktorės pavaduotojos ugdymui 33 seminarai (298 

val.); ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojų  40 seminarų (276 val.). Kvalifikacijai 

kelti  skirta ir panaudota  2098 eurai ( iš M.L.- 1271 eurai, iš Savar.L.- 827eurai). 

          Įstaigos veiklos bei ugdymo kokybės tobulinimui, prioritetinių veiklos krypčių 2021 metams 

numatymui pakeista  mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistema:  1. parengta „Mokytojų 

kvalifikacijos įvertinimo anketa“, 2. sudaryta „Mokytojų kvalifikacijos kėlimo programa“ 2021 

metams, o joje numatyti prioritetai bei  paskirstytos PKT skirtos lėšos aptarta: 1. 2020-11-24 d.  

mokytojų tarybos (Nr. V3-5) posėdyje, 2. 2020-11-16 d. Įstaigos tarybos (Nr. V2-7)  posėdyje.   

 Siekiant dar efektyviausio mokytojų profesinio tobulėjimo, parengti  „Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo ir asmeninio tobulėjimo planai“ 2021 metams. 

           2020 m. didesnį dėmesį skyriau kokybiško vaikų ugdymo klausimams, jų pasiekimams ir 

pažangai, ypatingai priešmokyklinio ugdymo vaikų pa(si)rengimui mokyklai. Išanalizavus  

mokyklų/ soc.partnerių pastebėjimus, atlikta analizė, parengtos išvados. Ši meddžaga svarstyta 

Mokytojų  tarybos posėdžiuose, diskutuojama ir gerąja darbo patirtimi dalijamasi Metodinės 

veiklos ir gerosios darbo patirties sklaidos susirinkimuose, Vaikų gerovės komisijos pasitarimuose. 

            Siekiant kokybiško vaikų ugdymo buvo vykdoma nuolatinė mokytojų veiklos priežiūros 

stebėsena. Stebėtos ir analizuotos 18 (iš 20) mokytojų ugdomosios veiklos. Rezultatai naudojami 

ugdymo proceso tobulinimui, vaiko pasiekimams ir pažangai gerinti. 

Kokybiškam kiekvieno vaiko ugdymui svarbi ir ugdymo proceso įvairovė. Svarbu 

naujovių, tame tarpe ir IT kūrybiškas naudojimas, ugdymo procese diegimas - tobulėjo ugdymo 

procesas, gerėjo ugdymo kokybė ir vaikų pasiekimai bei pažanga. Iššūkis Įstaigai ir mokytojoms – 

vykdytas nuotolinis ugdymas. Didelių problemų neiškilo - kartais trūko tėvelių iniciatyvos ir 

atsakomybės. 

Ugdymo turinio įgyvendinimo kokybei pasiekti bei užtikrinant sėkmingą ir kokybišką 

įstaigos veiklos ir ugdymo proceso organizavimą, teigiamą įtaką darė Įstaigoje vykdyti edukaciniai 

renginiai. Dauguma jų vyko nuotoliniu būdu. Organizuota: 4 tradiciniai ir 3 kiti renginiai, 6 teminės 

savaitės  sveikatingumui, fizinei veiklai aktyvinti, vaikų saviraiškai tenkinti, kūrybiškumui lavinti. 

Dalyvauta: 8 tarptautiniuose renginiuose, 5 respublikinėse akcijose, 24 respublikiniuose 

konkursuose-parodose, 17 respublikiniuose projektuose, 1 respublikinėje metodinėje dienoje; 6 

rajoniniuose renginiuose. 

            Siekiant kurti ugdymo edukacines erdves bei įvairovę 2020 m. ugdytiniams organizuotos: 

47 išvykos – į gamtą sudarant sąlygas vaikų patiriminiam ugdymui plėtoti - stebėti, tyrinėti, 

eksperimentuoti. Edukaciniais tikslais lankytasi  H. Šojaus dvare ir muziejuje, F. Bajoraičio 

bibliotekoje, Žibų pradinėje, Pamario ir M.Jankaus pagrindinėse mokyklose, Šilutės uoste  ir kt. 

        Ugdymo proceso įvairovei - taikyti tradiciniai, netradiciniai, inovatyvūs metodai.   Aktyviai  

naudoti kompiuteriai, interaktyvios grindys, planšetės, multi-medios; organizuotos 7 netradicinės 
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ugdomosios veiklos. Plėtojant „ugdymą kitaip“  taikyta STEAM metodika. Grupės  įgyvendino 11  

netradicinių grupės projektų. 

         Viena iš prioritetinių Įstaigos veiklos krypčių - Įstaigos ir šeimos partnerystė. Daugelyje 

literatūros šaltinių akcentuojama kaip  viena iš  labiausiai vaiko ugdymo rezultatus  įtakojančių 

veiksnių.  Siekant efektyvesnio  tėvų bendradarbiavimo 3 kartus metuose vykdėme švietimą tema: 

„Tėvų pagalbos svarba ugdomajame procese“ tikslu - formuoti tėvų atsakomybę už vaikų pažangą 

ir pasiekimus, formuoti jų sampratą  apie tėvų  įsitraukimo į ugdymo procesą svarbą.  Visokiais 

būdais Įstaigos ir šeimos partnerystė siekėme: 1. siekiant efektyvesnio bendradarbiavimo bei 

ugdymo įvairovės  įkūrėme grupėse „Idėjų banką“ tėvelių siūlymams įsijungti ir dalyvauti ugdymo 

procese, renginiuose ir kt. veikloje, 2. parengėme 12 grupių tėvų įtraukimo į ugdymo procesą 

planus 2020 metams. Tėveliai (pagal situaciją ir galimybes) aktyviai dalyvavo  grupės ir Įstaigos 

renginiuose: 6  projektuose, 6 parodose, 24 respublikiniuose konkursuose; organizavo renginius, 

tame tarpe ir gerumo akciją Šilutės beglobiams gyvūnams paremti  ir kt.).   

          Įstaigos veiklos bei ugdymo proceso tobulinimui ne mažiau svarbus su socialiniais 

partneriais  bendradarbiavimas. Toks bendradarbiavimas leidžia dalintis ir keistis gerąja patirtimi 

diegiant pažangius ugdymo metodus, naujas veiklos organizavimo formas, siekiant geresnių 

ugdytinių pasiekimų ir pažangos. Aktyvesnis bendradarbiavimas suteikia mokytojoms galimybes 

įgyti naujos patirties, ugdymo įvairovės, efektyvinti vaikų ugdymo (si) procesą, plėtoti ugdomosios 

veiklos formas (strategijas, būdus, metodus, užduotis), siekiant palaikyti vaikų aktyvumą ir 

motyvaciją, pastebėti kiekvieno vaiko individualią pažangą ir pasiekimus. Vaikai, dalyvaudami 

bendrose  veiklose, turi galimybę realizuoti save kūrybinėse, pažintinėse srityse, geriau pažinti 

aplinką, rasti bendraminčių, išsiugdyti gebėjimą ir norą dirbti įvairiose grupėse, komandose.  

Plačiau bendradarbiauta su Šilutės H. Šojaus muziejumi, F. Bajoraičio viešąja biblioteka, 

Klaipėdos m. lopšeliu-darželiu „Žiogelis“, Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželiu,  Klaipėdos 

valstybine kolegija ir kt.  

Kasmet dalyvaujant 3-jų Šilutės miesto mokyklų metodiniuose pasitarimuose 

„Priešmokyklinukų pa(si)rengimas mokyklai“ ir adaptacijos klausimais pastebėta, kad dažnai 

įvardijami panašūs rezultatai, pastabos ir iškylantys sunkumai.  Todėl 2020 metais, siekiant 

pagerinti  priešmokyklinio amžiaus vaikų pa(si)rengimo mokyklai rezultatus, daug vilčių dėjome į 

bendradarbiavimą su Martyno Jankaus, Pamario pagrindinėmis bei Žibų pradine mokyklomis. 

Pavasarį pasirašytos bendradarbiavimo sutartys numatant tolimesnę veiklą bendram tikslui. 

Aptarus drauge situaciją, gavus pastebėjimus, išanalizavome rezultatus, priežastis ir trukdžius bei 

suformulavome išvadas.  

Bendradarbiaujant su mokyklomis, identifikavus  Įstaigos ugdytinių pa(si)rengimo mokyklai 

trūkumus,  situacijai pakeisti  buvo numatyti sekantys  veiksmai: 

Įstaigos mokytojų tarybos pasitarime (2020-05-29 d. Nr. data) svarstyta:   

1. Išklausyti ir išanalizuoti priešmokyklinio amžiaus vaikų  pasiekimų ir pažangos rezultatai, 

iškilusios problemos, susidarę sunkumai, priežastys ir trukdžiai. 

2. Aptartos  ugdytinių pa(si)rengimo mokyklai galimybės. 

3. Nepriešmokyklinio ugdymo mokytojos supažindintos su  „Priešmokyklinio ugdymo 

programoje“ nurodytais priešmokyklinukų pa(si)rengimo mokyklai gebėjimais, reikalavimais 

aptariant “Koks vaikas turis ateiti į mokyklą?“ 

4. Mokytojos įpareigotos vaikus mokyklai pradėti rengti nuo ankstyvojo amžiaus. 

  Nežiūrint vaikų pasiekimams ir pažangai bendradarbiavimo svarbos su kitomis  šalies, 

apskrities, rajono, miesto ugdymo institucijomis; kultūros ir pramogų, meno centrais;  aukštosiomis 

mokyklomis ir kt.  2020 metais  veiklą teko apriboti. 

Apibendrinant galima teigti, kad Įstaigos veikla, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, buvo 

vykdoma. Kad kaip problematiška buvo, didelių problemų neiškilo, didelių sunkumų nesusidarė. 

Siekiant pagrindinio strateginio tikslo, uždavinių, esminiai dalykai buvo įgyvendinti, daugelis 

numatytų rezultatų – pasiekti.  

 

 



4 

 

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.Siekti  

glaudesnio 

bendradarbiavimo 

su socialiniais 

partneriais, 

užtikrinant geresnį 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasirengimą 

mokyklai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerės 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasirengimas 

mokyklai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2020 m. vasario mėnesį 

sudarytos sutartys su trimis 

mokyklomis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. dalyvaujant įstaigų 

metodiniuose pasitarimuose, 

 

 

 

 

 

 

1.2. skatinant mokytojų 

bendradarbiavimą keičiantis 

pedagogine-metodine sklaida, 

praktinės veiklos patirtimi, 

kartu organizuojant edukacines 

integruotas veiklas ir kt..  

 

2. Įsigytos inovatyvios 

edukacinės priemonės 

pažintiniams gebėjimams: 

loginiam mąstymui, 

pastabumui, dėmesiui, 

atminčiai ugdyti; 

matematiniam ir skaitymo 

raštingumui lavinti; 

magnetiniai  sensoriniai 

blokeliai, vaizdinės 

stimuliacijos priemonės ir kt.. 

 

 

1. Sudarytos 

bendradarbiavimo 

sutartys su: 

mokyklomis: 

- Šilutės Pamario 

pagrindine mokykla 

(2014-05-12 d. 

Nr.66); 

- Šilutės Martyno 

Jankaus pagrindine 

mokykla (2020-03-

11 d. Nr.1);  

- Šilutės Žibų 

pradine  mokykla 

(2020-03-12 d. 

Nr.2). 

 

1.1.Įstaigos 

metodiniai 

pasitarimai: 

2020-02-27 d. 

Nr.U2-1 

2020-10-15 d. Nr. 

U2-3. 

 

1.2. Dėl situacijos  

šalyje šios dalies 

įgyvendinti nebuvo 

galimybės.  

 

 

 

2. Įsigytos 

inovatyvios 

edukacinės 

priemonės 

pažintiniams 

gebėjimams:  

interaktyvios 

grindys su žaidimo 

turiniu(2), šviesos 

stalai su kinetiniu 

smėliu (2), 

interaktyvūs 

išmanieji stalai(2), 
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3. Taikytas patyriminis 

mokymas (-is). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Taikytos netradicinės 

edukacinės aplinkos.  

 

 

 

 

 

 

Robotų-bitučių 

komplektas(2), 

šviečiantys skaičiai 

skaičiavimui(10),  

tamsoje šviečiantis 

kilimas(2), 

Lavinamieji 

kubai(6), įv. 

konstruktoriai 

(vnt.), blokeliai įv. 

konstrukcijoms, 

magnetiniai raidžių, 

skaičių rinkiniai, 

dėlionės, 

interaktyvios 

knygos ir kt..  

 

3. Patyriminiam 

ugdymui 

organizuoti, 

stebėjimams, 

eksperimentams 

atlikti įsigyta 

priemonių ( > 50 

vnt.) ir  literatūros. 

Grupėse vykdyti  

projektai: 

„Tyrinėju, 

atrandu..“; „Žemėje 

bus 

gražu“;“Valgysim 

sveikiau-mes 

galim“ ir kt., 

„Viskas apie 

vandenį“ ir kt. 

Natūralioje gamtoje 

vykdyti  stebėjimai 

gamtos objektams 

pažinti: „augalai ir 

gamta įv. metų 

laikais“, vykdytas 

orų stebėjimas ir 

kt.. 

  

4.Kurtos ir taikytos 

netradicinės 

edukacinės 

aplinkos grupėse: 

kirpykla, 

parduotuvė, 

virtuvė, teatras  ir 

kt.; parinktos 
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5. 2020 m. balandžio mėnesį 

vykdyta individuali ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos 

stebėsena bei atlikta gautų 

rezultatų analizė.   

 

 

 

6. 2020 m. gegužės mėnesį 

tėvų susirinkime pristatyta 

priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimo stebėsenos rezultatų 

analizė apie vaikų pasirengimą 

mokyklai, įgytų kompetencijų 

stipriąsias ir silpnąsias puses. 

natūralios 

skirtingos aplinkos  

gamtoje; 

išvykos į gaisrinę, 

parduotuvę, 

H.Šojaus muziejų, 

F.Bajoraičio viešąją 

biblioteką, miestą  

ir kt..  

 

5. 2020 m. gegužės 

mėnesio pabaigoje 

vykdyta ugdytinių 

pasiekimų ir 

pažangos stebėsena 

bei atlikta rezultatų 

analizė.  

 

6. 2020-05-22-24 d. 

grupės tėvų 

susirinkimuose 

tėvai supažindinti 

su priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos vertinimo 

rezultatų analize, 

apie vaikų 

pasirengimą 

mokyklai, įgytų 

kompetencijų 

stipriosiomis ir 

silpnosiomis 

pusėmis. 

1.2. Tėvų 

pagalba siekiant 

geresnių vaikų 

ugdymo (-si) 

rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagerės vaikų 

ugdymo (-si) 

rezultatai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2020 m. 3 kartus per metus 

vykdytas tėvų švietimas tema. 

„ Tėvų pagalbos svarba 

ugdomajame procese“.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2020 m. 3 kartus 

per metus vykdytas 

tėvų švietimas 

tematika. „ Tėvų 

pagalbos svarba 

ugdomajame 

procese“: 

 

1.1. „Kiek  (ir ar) 

turi tėvai įsitraukti į 

vaiko ugdymo(si) 

procesą?“; 

 

1.2.„Kokybiška 

pedagogo sąveika 

su tėvais 

bendradarbiaujant 

ir siekiant juos 
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2. 2020 m. kovo mėnesį 

parengtas kiekvienos grupės 

tėvų įtraukimo į ugdymo 

procesą planas: 

 

 

 

2.1. kiekvienoje grupėje įkurti 

„Tėvų idėjų bankai“, kur 

teikiami siūlymai (ne mažiau 

30 % tėvų) dėl  ugdomojo 

proceso organizavimo, 

 

 

 

 

 

 

2.2. tėvų dalyvavimas (ne 

mažiau 30 proc.) ugdomosiose 

veiklose, popietėse, 

vakaronėse, 

 

 

 

 

2.3. tėvų organizuotos ir 

pravestos ugdomosios veiklos 

vaikams:  

 

 

 

 

 

 

2.3.1. metinis Įstaigos 

projektas skirtas šeimos dienai 

„Smagi dienelė darželyje su 

mama ir tėčiu“, 

 

2.3.2. netradicinio ugdymo 

diena „Pabūk mano mokytoja“,  

 

 

įtraukti į vaikų 

ugdymo procesą“;  

 

1.3.„Tėvai – 

ugdymo proceso 

partneriai, dalyviai, 

organizatoriai“.  

 

2. 2020 m. kovo 

mėnesio pradžioje 

parengti  12-os 

grupių tėvų 

įtraukimo į ugdymo 

procesą planai. 

 

2.1. grupėse įkurti 

„Tėvų idėjų 

bankai“. Tėvai 

aktyviai > 40 %  

(kai kuriose 

grupėse > 50% ) 

teikė ugdomojo 

proceso 

organizavimui   

siūlymus.  

 

2.2. renginiai su 

tėvais buvo 

apriboti. Pagal 

galimybes 

vykdytose veiklose 

tėvai dalyvavo 

aktyviai >50 % .  

 

2.3. renginiai su 

tėvais buvo 

apriboti. Kai kurias 

(apie 30 %),  tėvų iš 

anksto suplanuotas, 

veiklas grupėse 

tėvai organizavo ir 

pravedė.    

 

2.3.1. Dėl situacijos 

šalyje šeimos dienai 

skirtas renginys 

neįvyko. 

 

2.3.2. grupėse (>50 

%), išskyrus 

karantino 

laikotarpį, vyko 
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2.3.3. vaikų pažintinės išvykos 

į tėvų darbovietes.  

 

 

 

 

3. Iki 2020 m. lapkričio mėn. 

pabaigos, įtraukiant tėvus į 

bendrus renginių planavimo 

procesus 2021 m. ne tik kaip 

dalyvius, bet ir kaip 

organizatorius ir moderatorius 

grupėse ir Įstaigoje, surinkti 

renginių organizavimo ir 

pravedimo pasiūlymai. 

 

 

 

4. 2020 m. gruodžio mėnesį 

atlikta tėvų anketinė apklausa 

„Tėvų įsitraukimo į ugdymo 

procesą vertinimas ir 

įsivertinimas“.  

 

 

5. 2020 m. gegužės mėn. 

mokytojų tarybos posėdyje 

tema „Vaikų pasiekimų ir 

pažangos vertinimas. 

Asmeninės vaiko pažangos 

skatinimas“ aptarti vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

rezultatai, suformuluotos 

išvados. 

netradicinio 

ugdymo diena 

„Pabūk mano 

mokytoja“, kai 

tėvai organizavo ir 

vedė užsiėmimus 

vaikams.  

 

2.3.3. vaikai vyko  į 

tėvų darbovietes: 

gaisrinę, policiją, 

biblioteką, 

parduotuvę ir kt.. 

 

3. Iki 2020 m. 

lapkričio mėn. 

pabaigos buvo 

surinkti tėvelių 

pasiūlymai 

organizuoti ir 

pravesti veiklas, 

renginius grupėse ir 

Įstaigoje. 

Pasiūlymus pateikė 

8 gr. tėveliai.  

 

4.Dėl situacijos 

šalyje visų planuotų 

rezultatų 

nepasiekėme ir 

apklausos 

nevykdėme.  

 

5.Mokytojų tarybos 

2020-05-29 d. Nr. 

V3-2 posėdyje 

svarstyta  „Vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimas. 

Asmeninės vaiko 

pažangos 

skatinimas“ aptarti 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos rezultatai, 

suformuluotos 

išvados.  

1.3. Užtikrinti 

Įstaigos mokytojų 

nuolatinį profesinį 

tobulėjimą. 

 

Pagerės 

mokytojų  

profesinis 

meistriškumas.  

 

1. 2020 m. eigoje pakeista  

mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo sistema Įstaigoje:   

 

 

1. 2020 m. eigoje 

pakeista  mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo sistema 

Įstaigoje:   
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1.1. iki 2020 m. rugsėjo 1 d. 

parengta „Mokytojų 

kvalifikacijos įvertinimo 

anketa“ 

 

 

1.2. iki 2020 m. lapkričio 1 d. 

gauti rezultatai aptarti 

mokytojų tarybos posėdyje 

 

 

 

1.3. Iki 2020 m. gruodžio 1 d. 

sudaryta „Mokytojų 

kvalifikacijos kėlimo 

programa“ 2021 metams, 

numatant: 

 

 

 

 

1.3.1. Įstaigos veiklos 

prioritetus, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. mokytojų kvalifikacijos 

tobulinimo prioritetus,  

 

 

 

1.3.3. mokytojų mokymąsi 

dalyvaujant: kvalifikacijos 

tobulinimo renginiuose 

(kursuose, seminaruose, 

mokymuose, praktikose, 

konferencijose, paskaitose); 

per patirtinį mokymąsi iš 

kolegų ir savo patirties 

(metodinės tarybos ir grupių 

veikla, integruotos ir atviros 

veiklos, kitos pedagoginės 

veiklos demonstravimas ir 

  

1.1. 2020-08-28 d.  

parengta 

„Mokytojų 

kvalifikacijos 

įvertinimo anketa“. 

 

1.2.gauti rezultatai  

aptarti 2020-10-24 

d.  Nr.V3-4 

mokytojų tarybos 

posėdyje. 

 

1.3.  2020-11-16 d. 

parengta„Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo programa“  

2021 metams 

(2020-11-24 d. Dir. 

įsk. V1-107), 

kurioje numatyta: 

 

1.3.1. vienas iš 

Įstaigos veiklos 

prioritetų-„Nuolat 

tobulėjantys ir 

rezultatyviai 

dirbantys 

profesionalūs 

mokytojai, siekiant 

kokybiško 

kiekvieno vaiko 

ugdymo“. 

 

1.3.2. mokytojų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

prioritetai. 

 

1.3.3. mokytojų 

mokymasis 

dalyvaujant įv. 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose. 

 

Parengti „Mokytojų 

asmeninio 

tobulėjimo planai“. 
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stebėjimas, konsultavimas ir 

konsultavimasis);  

savaiminiu būdu ,keldami sau 

individualius mokymosi tikslus 

ir kt.; edukacinėse išvykose, 

 

1.4. numatyti, paremiant PKT 

kaitą,  pokyčiai: 

 

 

1.4.1. Įstaigos strateginiame 

plane  

 

1.4.2. Įstaigos metiniame 

plane, suderintame su 

mokytojų individualiais 

poreikiais 

 

 

 

1.5. Tikslingai ir efektyviai 

paskirstytos PKT skirtos lėšos  

atliepiant Įstaigos prioritetus ir 

mokytojų (PKT)  poreikius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. iki 2020 m. gruodžio 1 d. 

„Mokytojų kvalifikacijos 

kėlimo programa“, numatyti 

prioritetai bei   paskirstytos 

PKT skirtos lėšos aptartos 

Įstaigos ir mokytojų tarybos 

posėdžiuose 

 

 

 

 

 

1.4. numatyti, 

paremiant PKT 

kaitą,  pokyčiai: 

 

1.4.1. Įstaigos 

strateginiame plane.  

 

1.4.2. Įstaigos 

metiniame plane, 

suderintame su 

mokytojų 

individualiais 

poreikiais. 

 

1.5.Tikslingai ir  

efektyviai 

paskirstytos PKT 

skirtos lėšos  

atliepiant Įstaigos 

prioritetus ir 

mokytojų (PKT)  

poreikius. PKT 

numatytos lėšos: 

- iš sav.biudžeto 

lėšų-1000 eurų. 

-iš mokymo lėšų-

1650 eurai. 

 

1.6.  „Mokytojų 

kvalifikacijos 

kėlimo programa“, 

numatyti prioritetai 

bei   paskirstytos 

PKT skirtos lėšos 

aptarta mokytojų 

tarybos 2020-11-24 

d. Nr. V3-5  

posėdyje,  

2020-11-16 d. Nr. 

V2-7  Įstaigos 

tarybos posėdyje.  

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Siekti glaudesnio bendradarbiavimo su 

socialiniais partneriais, užtikrinant geresnį 

Dėl nenumatytų rizikų (Paskelbta pandemija 

šalyje) įvykdytos iš dalies. 
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priešmokyklinio amžiaus vaikų 

pasirengimą mokyklai. 

 

2.2. (2.2,2.3, 2.3.1, 2.3.2, 4)Tėvų pagalba 

siekiant geresnių vaikų ugdymo (-si) 

rezultatų. 

 

Dėl nenumatytų rizikų (Paskelbta pandemija 

šalyje) įvykdytos iš dalies  

2.3.  

2.4.  

2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


