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Trumpa informacija apie įstaigą 

 Šilutės lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ (toliau – Įstaiga), 2022-09-01 duomenimis, 

lankė 198 ugdytiniai iš jų: 162 ugdomi pagal ikimokyklinio ugdymo, 50 pagal priešmokyklinio 

ugdymo programas. Privalomas ikimokyklinis ugdymas priskirtas 4 vaikams, lanko 6 ukrainiečiai. 

Švietimo pagalba teikta: 17 vaikų turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP), 37 

vaikams turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Šiems ugdytiniams sudaryti socialinės, 

pedagoginės ir/ar individualios pagalbos planai, parengtos 3 pritaikytos programos. Dirbo  24 

pedagogai (24,54 etatai) ir 22 nepedagoginiai darbuotojai (22,5 etato). 

            Ugdymo procesas organizuotas pagal Bendrąją priešmokyklinio „Gyvenimo įgūdžių 

ugdymas“ ir individualią ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės laipteliai“. Vadovautasi 

ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų Aprašu, turinio įgyvendinimo metodinėmis 

Rekomendacijomis, priešmokyklinio ugdymo Standartu. Į ugdymo turinį integruotos programos: 

tarptautinė socialinių įgūdžių lavinimo „Zipio draugai“ (dalyvavo 40 ugdytinių), socialinių ir 

emocinių kompetencijų lavinimo „Kimochis“ (80 ugdytinių), „Dramblys“ (20 ugdytinių).  

Strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys: 

Praėjusiais metais Įstaiga veikė vadovaudamasi 2022-2024 m. strateginiu planu (toliau –  

Strateginis planas) ir 2022 metiniu veiklos planu (toliau – Veiklos planas), kur aptartos ir 

numatytos prioritetinės veiklos kryptys: 1. Kokybiškas, saviraiškus ugdytinių ugdymas. 2. 

Bendruomenės narių atsakomybė ir užimtumas, inovatyvios aplinkos kūrimas.  

Įgyvendinat Strateginį tikslą – (Gerinti švietimo kokybę ir efektyvumą bei sudaryti sąlygas 

mokytis visą gyvenimą,) ir Įstaigos tikslą: (Siekti Inovatyvaus, saviraiškaus ir kokybiško ugdymo, 

bendruomenės kompetencijų tobulinimo), uždavinius įvykdėme. 

 Kokybės buvo siekiama per efektyvų Įstaigos grandžių valdymą, kvalifikaciją, ugdytinių 

pasiekimų vertinimą,  sveikos ir saugios aplinkos turtinimą. 

           Įgyvendinant pirmąjį uždavinį - Saviraiškus ugdymas aplinkoje“ –  vadovautasi Geros 

mokyklos koncepcija, (2015 m.). Įvykdytos 9 priemonės. Rezultatai: 

 1. Sukurtos naujos edukacinės erdvės eksperimentams, tyrinėjimui, konstravimui, papildyta 

naujomis STEAM priemonėmis -  magnetiniais konstruktoriais, skaitmeniniais foto aparatais.  

2. Sudaryti saviraiškaus ugdymo užimtumo grafikai grupėms (11). Vykdyta stebėsena naujo 

modelio įgyvendinimui. Aptarta (Pedagogų tarybos posėdis. Nr. 2 , 2022-10-01) 

3. Įvykdyti įstaigos ir rajono projektai: „Pakylėta kasdienybė“, „“Pakylėta kasdienybė“ 

įstaigos 50 metų sūkuryje“. 

4. Dalyvauta rajono renginiuose: „Smalsučių akademija“, „Augu aš su dainele“, „Giesmių 

giesmelė“.  

          Trūkumai: sukurtose erdvėse turimos priemonės, labiau atitinka tik vidurinio ir jaunesniojo 

amžiaus vaikų poreikius. Trūksta sudėtingesnių, lavinančių loginį mąstymą, priemonių.  



   Įgyvendinant antrąjį uždavinį – „Ugdytinių ir ugdytojų kompetencijų įtraukties 

didinimas“ –  įvykdyta 14 priemonių. Rezultatai: 

 1. Atliktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos 

vertinimas: ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimai pakilo visose 18 sričių, ryškiausi: fizinis 

aktyvumas, santykiai su suaugusiais, sakytinė kalba, kūrybiškumo. Priešmokyklinio amžiaus vaikų 

žinios geriausios: socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos, kultūrinės, kūrybiškumo, 

visuomeninės kompetencijų. Silpniau: komunikavimo, pažinimo, ypač skaitmeninės 

kompetencijos (priešmokyklinio). Skaičiavimo ir matavimo, problemų sprendimo, rašytinės 

kalbos srityse, lavinti rankų ir akių koordinaciją, bendravimo įgūdžius (ikimokyklinukų). 

2. Ugdymo turinys praturtintas NŠA Rekomendacijomis „Žaismė ir atradimai“ 

(ikimokyklinio), „Pažinčių erdvės“ (priešmokyklinio amžiaus vaikams). Aptarta  (Pedagogų 

tarybos posėdis Nr. 1, 2022-03-30), numatytos priemonės. 

3. Parengtos ir įgyvendintos 2 kvalifikacijos kėlimo programos: „Socialinių emocinių 

kompetencijų ugdymas ikimokyklinėse įstaigose“, „Inovatyvių metodų kūrimas, taikymas 

ikimokykliniame, priešmokykliniame ugdyme“. Dalyvauta Nacionalinės švietimo agentūros 

(toliau – NŠA) projektuose: „Tęsk“, „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. 

Išklausyta 2028 val. (338 d.), vidutiniškai vienam pedagogui 147 val. (6,4 d.) per metus.  

4. Dalintasi gerąja darbo patirtimi. Skaityti pranešimai: 10 rajone, 6 įstaigoje. Organizuota 

pedagoginė stebėsena, taikytas Kolegialaus grįžtamojo ryšio (KGR) metodas. Analizuota 

ugdytinių pasiekimai ir pažanga. Aptarta (Metodinės grupės pasitarimas Nr.2, 2022-05-30) 

 5. Organizuojant VGK posėdžius, analizuotos ugdymo, bendravimo problemos, kviesti SUP 

turinčių vaikų tėvai, Švietimo pagalbos tarnybos specialistai, ieškota vaikui palankių sprendimų.  

Trūkumai:  

1. Ne visiems pedagogams  pavyko taikyti profesines veiklos kompetencijas, pilnai 

susipažinti su naujomis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo Rekomendacijomis. 

2. Kai kurių pedagogų vis dar silpni, kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, numatyta 

organizuoti IT konsultacijas, esame užsiregistravę į ŠMM „Skaitmeninė švietimo transformacija 

(„EdTech“)“ skaitmeninių kompetencijų tobulinimo mokymus.  

3. Tėvai nesutinka vertinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bijo viešumo. 

 Įgyvendinant trečiąjį uždavinį – „Analize ir susitarimais grįsta įstaigos veikla“ – visos 8 

priemonės įgyvendintos taikant stebėseną, dokumentų analizę, anketavimą: 

1. Atliktas planavimo duomenų atitikties veiklos turiniui vertinimas: ilgalaikių, trumpalaikių 

planų, ugdytinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 100% vykdomas elektroniniame dienyne 

www.musudarzelis.lt.  

           2. Organizuota specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių vaikų dokumentų rengimo 

analizė: parengti 14 vertinimų, 15 individualios pagalbos kompleksinių planų, 15 vaikų teikta psi-

chologo, 13 - socialinio pedagogo pagalba, 2 ugdytiniams teikiama mokytojo padėjėjo pagalba.  

           3. Vykdytas vidaus kokybės įsivertinimas (VKĮ) – rodiklis: 3.2.1. Ugdymo(si) aplinka – 

Vadovavimas mokymuisi. Apklausos rezultatai parodė, kad pedagogai: 100% kuria ugdytinių 

jėgas atitinkančius planus, 100% - pripažįsta ugdytinių skirtybes, atsižvelgia planuojant veiklą, 

85%  mokymas siejamas su vaikų gyvenimo patirtimi, 50% pavyksta į ugdymą integruoti įvairius 

mokymosi būdus ir formas. Silpnosios pusės: 50% trūksta kompetencijos veiklos diferencijavimui, 

individualizavimui. Kitiems metams išsikėlėme tikslus: taikyti praktikoje „Ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika“ 

(2021 m.), vertinimui rinktis 1 sritį – Vaiko gerovė. 

http://www.musudarzelis.lt/


          2022 metais įstaigą tikrino, vertino: 

         1. Šilutės rajono savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito skyrius                        

(2022-04-29 ataskaitos Nr. 58). Tikslas: grupių darbo laiko režimo ir vieno vaiko išlaikymo 

vertinimas, nustatyti trūkumai (įstaigos darbo laikas nurodytas, atlikta tėvų poreikių analizė) 

pašalinti.  

         2. „UAB INSPECTUM“, vaikų žaidimų aikštelių kontrolė. Nustatyta, kad dar yra įrengimų, 

kurie neatitinka Higienos normos HN131:2015 ir Lietuvos standarto LST EN1176 reikalavimų.  

          3. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos partikrinimas (2022-05-18 aktas Nr. 37VMĮP-

1378), įvertinimas 100 balų (iš 100 galimų). 

          Įstaigos finansinė ataskaita: 

Eil. 

Nr. 
Išlaidų pavadinimas 

Savaran-

kiškos 

lėšos 

Mokymo 

lėšos 

Specialiųjų 

programų 

Kitos 

dotacijos 

Pedagoginių 

darbuotojų 

DU didinti 

1,2 proc. 

GPM 

parama 

Nemokamo 

maitinimo 

lėšos 

1. 
Darbo užmokestis 

pinigais 
350000 396700 - 2444 10448 - - 

2. 
Socialinio draudi-

mo įmokos 
5145 5900 - 36 152 - - 

3. Mitybos išlaidos 11200 - 47960 - - - 15680 

4. 

Medikamentų ir 

medicinos prekių 

įsigijimo išlaidos 

400 - - - - - - 

5. 

Ryšių įrangos ir 

ryšių paslaugų įsi-

gijimo išlaidos 

300 - - - - - - 

6. 

Aprangos ir pataly-

nės įsigijimo bei 

priežiūros išlaidos 

2000 - - - - - - 

7. 
Kvalifikacijos įsigi-

jimo išlaidos 
1390 1600 - - - - - 

8. 

Komunalinių pas-

laugų įsigijimo 

išlaidos 

27655 - 800 - - - - 

9. 

Informacinių tech-

nologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo 

išlaidos  

- 1200 200 - - - - 

10. 
Kito ilgalaikio turto 

įsigijimo išlaidos 
7000 1950 - - - 2000 - 

11. 

Kitų prekių ir pas-

laugų įsigijimo 

išlaidos 

11610 3250 24500 18009 - 805 - 

12. 
Darbdavių socialinė 

parama pinigais 
2500 3300 - - - - - 

 Iš viso: 419200 413900 73460 20489 10600 2805 15680 

           1. Likome skolingi tik UAB „EKTO Energija“ 76,85 Eur.  

          2. Įsigyta: vaikų žaidimo baldų – 2 grupėse, žaidimo reikmenys, sporto prekės – 11 grupių, 

atnaujinta žaidimų įranga lauke – 3 įrengimai, lauko pavėsinė – 1 vienetas. Nupirkta: ūkinių prekių, 

vėjapjovė, patalynės 4 grupėms, darbuotojų apranga 11 grupių, atliktas dalis virtuvės ir dviejų 

grupių remontai. Nupirktos žaliuzės 4 grupėms, kitos reikalingos prekės ir paslaugos numatytos 

sąmatoje.  

Vadovo indėlis tobulinant įstaigos veiklą. 

1. Inicijavau Sveikatos stiprinimo programos 2022-2026 „Mūsų turtas Sveikata“ kūrimą 



Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklos koordinavimo komisijos vertinimu 

įstaiga 2022-05-12 pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla (iš galimų 53 balų įstaiga surinko 49). 

2. Telkiau bendruomenę rajono projekto ,,Pakylėta kasdienybė“ įstaigos 50 metų sūkuryje“ 

rengimui, siūliau idėjas, organizavau įgyvendinimą. Gautos lėšos. 

3. Rinkau ir sisteminau įstaigos 50 metų istoriją, aprašiau Šilutės rajono laikraštyje „Šilutės 

naujienos“ 2022-12-16 d. Nr. 93 (1937). 

4. Vykdžiau tiriamąją įstaigos veiklą (anketavimą, stebėseną, dokumentų analizę) išsiaiškinti 

ugdytinių nelankymo priežastis (lankomumo vidurkis 68 %, pagrindinė nelankymo priežastis – 

vaikų sergamumas). Aptarta (pedagogų, administracijos posėdžiai). Gautas rezultatas netenkina - 

įpareigojo atsakingiau organizuoti ugdytinių veiklą lauke, salėse, reaguoti į tėvų nusiskundimus, 

spręsti problemas, numatyti priemones sergamumui mažinti. 

         Svariausi rezultatai: 

1. Parengta ir patvirtinta Įstaigos programa 2022-2026 m. „Mūsų turtas sveikata“. Esam 

respublikos Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo dalyviai nuo 2022-05-12. 

2. Naujos ikimokyklinio „Žaismė ir atradimai“ ir priešmokyklinio ugdymo „Patirčių 

erdvės“ Rekomendacijos integruotos į ugdymo procesą. 

3. Dalintasi rajone gerąja veiklos patirtimi. Pristatyta mokymų: „Tęsk“, „Skaitmeninio 

ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ naujovės.  

4. Sėkmingai įvykdyti  projektai Įstaigos 50-ies metų jubiliejui pažymėti. 

Tobulintis sritys:  

Įgyvendinus 2022 metų tikslus ir uždavinius numatyta 2023 metams tobulinti veiklos 

sritis: 

1. Vaikų ir darbuotojų fizinis aktyvumas. Įvairesnė, kokybiškesnė kūno kultūros veikla 

lauke ir salėse. 

2. Ugdymo kokybė. Ikimokyklinio ugdymo Rekomendacijų ir atnaujintos 

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas.   

Problemos: 

1. Padaugėjus ugdytinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, reikalinga mokytojo 

padėjėjo ir specialiojo pedagogo etatai. 

2. Reikalingos lėšos virtuvės remonto darbams užbaigti. 

 

 

  



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. Tęsti ugdymo 

turinio plėtotę, 

integruojant 

Naratyvinį 

žaidimų ir pasakų 

metaforinį 

asociatyvių 

kortelių (MAK) 

metodus. 

1.1. Pagerinti vaikų 

socialinės ir 

komunikavimo 

kompetencijų 

įgūdžius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Turtinti 

socialinių įgūdžių 

lavinimą žaidimu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Telkti  

bendruomenę vaikų 

1.1.1. Seminaras 

„Naratyvinio žaidimų ir 

MAK (pasakų 

metaforinių asociatyvių 

kortelių) metodai“, 

Šilutės rajono Švietimo  

pagalbos tarnyba. 

Dalyvauja 80% 

pedagogų (I ketvirtis).  

1.1.2. Įsigyta 11 vnt. 

metodinių  leidinių 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“ ir 

priešmokyklinėms 

grupėms 2 vnt. 

,,Projektinis metodas“ (I 

ketvirtis). 

1.2.1. Grupių planuose 

nustatyti prioritetai, 

atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų silpnąsias 

sritis (socialinė, 

komunikavimo) ir 

integruojant naujus 

(Naratyvinį, MAK) 

metodus. Trumpalaikių 

planų patikra sistemoje 

„Mūsų darželis“ (I 

ketvirtis). 

1.2.2. Ugdytinių 

pasiekimų aplankų 

turinio vertinimas. 

Analizė, rekomendacijos. 

Pedagogų tarybos 

posėdis (I ketvirtis ir 

Grįžtamoji-IV ketvirtis.) 

1.3.1. 100 % dirbančių 

specialistų dalyvauja 

1.1.1.1. 98 %. (23 iš 25) 

pedagogai dalyvavo 46 

valandų kvalifikacijos 

tobulinimo programoje 

„Inovatyvių metodų 

kūrimas, taikymas 

ikimokykliniame, 

priešmokykliniame 

amžiuje“. Šilutės rajono 

pagalbos tarnyba (2022-

04-26).  

1. Išklausyti seminarai:  

1.1. „Pasakų terapijos ir 

pasakų metaforinių 

kortelių (MAK) integracija 

mokinių ugdymui ir 

psichinės sveikatos 

gerinimui“ (2022-04-26). 

1.2. „Žaidžiame meną“ 

(2022-05-04);  

1.3. „STEAM 

panaudojimo galimybės 

ikimokykliniame ugdyme“ 

(2022-11-24). 

1.1.2.1. Įsigyta metodinė 

medžiaga (11 vnt.): 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“ ikimokyklinėms 

grupėms (8 vnt.), 

priešmokyklinėms 

grupėms (2 vnt.)  

Įsigijimo data 2022-05 

mėn. 

1.2.1.1. Grupių planuose  

nustatyti prioritetai 

atsižvelgiant į vaikų 

pasiekimų silpnąsias sritis  

(socialinė, komunikavimo) 



pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimui. 

vaikų pasiekimų 

vertinime: 

1.3.1.1. Logopedas, 

psichologas, socialinis 

pedagogas vertina 

ugdytinius, turinčius 

specialiųjų  ugdymosi 

poreikių. 

1.3.1.2. Vyresniojo 

amžiaus (5 metų) 

pasiekimus, pažangą – 

priešmokyklinių grupių 

mokytojai; 

1.3.1.3. Jaunesniųjų (3 

metų) ir vidurinių (4 

metų) grupių  taikant 

KGR, kolega - kolegą 

metodus; 

1.3.1.4. Vadovai - 

lopšelio (1-2 metų) 

grupių  vertinimai. 

Apibendrinta.(Pedagogų 

tarybos posėdis II- IV 

ketvirtis.). 

ir integruojant naujus 

(Naratyvinį, MAK) 

metodus. Trumpalaikių 

planų (11 grupių) 

vertinimas vyksta 

elektroninėje sistemoje 

„Mūsų darželis“. Atlikta 

planavimo patikra 

sistemoje. Aptarta. 

Metodinės grupės 

pasitarimas Nr. 1 

(2022-02-24). 

1.2.2.1. Ugdytinių 

pasiekimų aplankų turinio 

vertinimas. Analizė, 

rekomendacijos. Pedagogų 

tarybos posėdis, Nr. 1 

(2022-03-30),  

Nr. 2 (2022-10-01). 

1.3.1.1.1. 100 % dirbančių 

specialistų dalyvavo vaikų 

pasiekimų vertinime: 

vykdyta veiklų stebėsena, 

organizuoti aptarimai. 

Aptarta. (Individualus 

grupių veiklos aptarimas), 

Vaiko gerovės komisijos 

posėdis Nr. 2 (2022-05-

12). 

1.3.1.2.1. Vykdyta (kovas 

- balandis) vyresniojo 

amžiaus (5 metų) vaikų 

pasiekimų ir pažangos 

priešmokyklinių grupių 

mokytojų stebėsena, 

aptarta individuliai, teikti 

siūlymai veiklos 

tobulinimui; 

1.3.1.3.1. Jaunesniųjų (3 

metų) ir vidurinių (4 metų) 

grupių ugdytinių 

pasiekimų ir pažangos 

vertinimas (balandis -  

gegužė) sudarytos 

mokytojų stebėsenos 



grupes, taikyta – KGR, 

Kolega – kolegai metodai. 

Aptarta. Metodinės grupės 

pasitarimas Nr. 2 

(2022-05-30). 

1.3.1.4.1. Vadovai - 

lopšelio (1-2 metų) grupių 

vertinimai. Apibendrinta. 

Metodinės grupės posėdis 

2022-05-30 Nr. 2, 

Pedagogų tarybos posėdis 

2022-10-01 Nr. 2. 

2. Įvertinti 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

amžius vaikų 

lankomumą. 

2.1. Nustatyti 

ugdytinių 

nelankymo 

priežastis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Numatyti 

priemones 

lankomumui 

gerinti, 

2.1.1. Anketinė apklausa 

tėvams, darbuotojams. 

Vaikų nelankymo 

priežastys, siūlymai 

gerinti lankomumą. 

Pedagogų tarybos 

posėdis.(I -ketvirtis.) 

 

2.1.2. Atliktas sveikatos 

rizikos veiksnių 

įvertinimas pagal 

periodinį sveikatos 

saugos klausimyną,  

patvirtintą Nacionalinio 

visuomenės sveikatos 

centro prie sveikatos 

apsaugos ministerijos 

direktoriaus 2022 m. 

balandžio 29 d. įsakymo 

Nr.VKE-199 redakciją. 

Šilutės rajono 

savivaldybės  

Visuomenės sveikatos 

biuro direktoriaus (60 

klausimų). Vertina 

Visuomenės sveikatos 

specialistas, ūkvedys. 

Aptarta Administracijos 

posėdyje (I-II ketvirtis.) 

2.2.1. Nustatyta 

santykinė oro drėgmė 

šaltuoju ir šiltuoju metų 

laiku visose 11-oje 

2.1.1.1. Organizavau 

anketinę apklausą tėvams 

(dalyvavo 68%), 

darbuotojams (94 %). 

Nustatyta vaikų 

nelankymo priežastys. 

Aptarta pedagogų tarybos 

posėdis  2022-10-01 Nr. 2,  

Administracijos posėdis, 

protokolas. Nr. 5 (2022-

11-17). 

2.1.2.1. Atliktas sveikatos 

rizikos veiksnių 

įvertinimas pagal periodinį 

sveikatos saugos 

klausimyną, patvirtintą 

Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie 

sveikatos apsaugos 

ministerijos direktoriaus 

2022 m. balandžio 29 d. 

įsakymo Nr.VKE-199 

redakciją. Šilutės rajono 

savivaldybės Visuomenės 

sveikatos biuro 

direktoriaus (60 klausimų).  

Patikrinimo aktai: 2022-

09-24 Nr. 2, 2022-03-09 

Nr. 1. 

2.2.1.1. Nustatyta 

santykinė oro drėgmė 

šaltuoju ir šiltuoju metų 

laiku visose 11 grupių. 



sergamumui 

mažinti. 

grupių. Vertina 

Nacionalinė visuomenės 

sveikatos  priežiūros 

laboratorija ( II-IV 

ketvirtis). 

 

 

 

2.2.2. Atliktas 11 grupių 

langų sandarumo 

įvertinimas. Paslaugą 

atliks viešųjų pirkimo 

apklausą laimėjęs  

tiekėjas (II -IV ketvirtis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Organizuota visų 

amžiaus grupių dienos 

ritmo, vaikų aprangos 

stebėsena (vaikų miegas, 

kėlimasis, valgymas, 

buvimas lauke). 

Stebėseną vykdo 

administracija. Aptarta 

Pedagogų, 

aptarnaujančio personalo 

susirinkimuose (III-  IV 

ketvirtis.) 

Rezultatas drėgmė atitinka 

100 % higienos 

reikalavimus. Nacionalinė 

visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorija. 

Šiluminės aplinkos tyrimo 

protokolas Nr. F-M-

176/2022 (2022-04-28). 

2.2.2.1. Atlikta: 9 grupių 

langų remontas vasarą 

(nuo birželio 1 d iki 

rugpjūčio 15), 11 grupių, 

administracijos kabinetų, 

maitinimo organizatoriaus,  

virėjų darbo vietos 

Fizikinių veiksnių tyrimas. 

Apšvietimas atitinka 82%. 

Vertino . Nacionalinė 

visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorija. 

Dirbtinio apšvietimo 

tyrimo protokolas Nr. F-A-

206/2022 (2022-04-27).  

2.2.3.1. Inicijavau 

administraciją atlikti 

grupių stebėseną. 2022-11-

18 Įsakymo Nr. V1-56 

(organizuota visų amžiaus 

grupių dienos ritmo, vaikų 

aprangos stebėsena (vaikų 

miegas, kėlimasis, 

valgymas, buvimas lauke). 

Aptarta. Pedagogų tarybos 

posėdis Nr. 2 (2022-10-

01), aptarnaujančio 

personalo susirinkimas 

(2022-10-05). 

Administracijos posėdžio 

protokolas. Nr. 5 (2022-

11-17). 

3. Projekto 

„Pakylėta 

kasdienybė“ 

įgyvendinimas 

lopšelyje-

3.1. Supažindinti 

pedagogus su 

projekto „Pakylėta 

kasdienybė“ 

turiniu. 

3.1.1. Projekto ,,Pakylėta 

kasdienybė“ pristatymas, 

pedagogams, aptartos 

potemės: ,,Aplinkos 

estetika“, „Kontekstai ir 

3.1.1.1. Telkiau 

bendruomenę projekto 

„Pakylėta kasdienybė“ 

rengimui, įgyvendinimui. 

Įvertintas Šilutės 



darželyje 

„Žvaigždutė“, 

parengtas pagal 

rekomendacijas, 

įgyvendinant 

Europos Sąjungos  

finansuojamą 

projektą 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Įvairovės 

paieška, pagal  

geros mokyklos 

koncepciją 

,,Gyvenimas 

mokykloje“. 

įsitraukimas“, ,,Piešinių 

turinys“, „Parodų 

rengimas“, „Ypatinga 

šventė“. Pedagogų 

tarybos posėdis ( I 

ketvirtis.) 

3.2.1. Įrengtos naujos 

erdvės įstaigoje: pojūčių, 

tyrinėjimų stotelės, 

kūrybinė ateljė, lauke- 

tyrinėjimų palapinė (II-

IV ketvirtis.) 

3.2.2. Visos grupės (11), 

pagal sudarytą grafiką, 

po vieną kartą per  

mėnesį veda ugdomąją 

veiklą pasirinktose 

naujose įstaigos 

(žaidimo, pojūčių 

tyrinėjimo) ar lauko 

erdvėse (I-IV ketvirtis). 

3.2.2.3. Bendruomenės 

renginys  „Pakylėta 

kasdienybė“ lauke: vaikų 

ir tėvų kūrybinės idėjos, 

mandalos iš gamtinės 

medžiagos,  muzikos 

popuri 

( II-III ketvirtis.)  

3.2.2.4. Papildyti visų 

grupių stebėjimo 

Aplankai. Fiksuojama 

ugdytinių patirtis, 

akimirkos naujose 

erdvėse. Pristatyta 

pedagogų tarybos 

posėdis. (IV ketvirtis.) 

savivaldybės. Aptartos 

potemės: ,,Aplinkos 

estetika“, „Kontekstai ir 

įsitraukimas“, ,,Piešinių 

turinys“, „Parodų 

rengimas“, „Ypatinga 

šventė“. Metodinės grupės 

protokolas Nr. 2  

(2022-05-30).  

3.2.1.1. Įrengtos naujos 

erdvės įstaigoje: pojūčių, 

tyrinėjimų stotelės, 

kūrybinė ateljė, lauke- 

tyrinėjimų palapinė (2022 

m. vasarą, nuo birželio 1 d 

iki rugsėjo 1 d.) 

3.2.2.1. Kartu su 

pavaduotoju telkiau 

pedagogus vykdyti 

ugdomąją veiklą 

neformalioje aplinkoje. 

Pagal sudarytą grafiką, 

naujose edukacinėse 

erdvėse (žaidimo, pojūčių 

tyrinėjimų) ir lauke (11) 

grupių organizavo veiklą.  

Aptarta. Metodinės grupės 

posėdžiuose: protokolo  

Nr. 1, (2022-02-24), 

protokolo  

Nr. 2, (2022-05-30). 

3.2.2.3.1. Inicijavau 

Bendruomenės renginį 

„Pakylėta kasdienybė“ 

lauke: vaikų ir tėvų 

kūrybinės idėjos, 

mandalos iš gamtinės 

medžiagos, muzikos 

popuri. Įgyvendinta 

2022 m. vasarą, rugpjūčio 

mėnesį. Informacija 

pateikta internetiniame 

puslapyje 

www.zvaigzdeta.lt.  

3.2.2.4.1. 89 % pedagogų 

http://www.zvaigzdeta.lt/


pilnai atnaujino stebėjimo 

aplankus, 11 % pedagogų 

pateiktos rekomendacijos. 

Aptarta. Pedagogų tarybos 

posėdis  

Nr. 2, (2022-10-01). 

 

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

Užduotys Priežastys, rizikos 

2.1.  

2.2.  

 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

1. Inicijavau Sveikatos stiprinimo 

programos 2022-2026 „Mūsų turtas Sveikata“ 

kūrimą, teikiau vertinimui.  

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo veiklos koordinavimo komisijos 

vertinimu, įstaiga 2022-05-12 pripažinta 

Sveikatą stiprinančia mokykla (iš galimų 53 

balų įstaiga surinko 49). 

Sėkmingai pradėtos taikyti priemonės 

ugdytinių, darbuotojų sveikatai stiprinti. 

2. Telkiau bendruomenę rajono 

projekto ,,Pakylėta kasdienybė“ įstaigos 50 

metų sūkuryje rengimui, siūliau idėjas, 

organizavau įgyvendinimą. Gautos lėšos. 

Gautos lėšos. Organizuota inovatyvi veikla, 

sutelkta aktyvi bendruomenė.  

3. Rinkau ir sisteminau įstaigos 50 metų 

istoriją, aprašiau Šilutės rajono laikraštyje 

„Šilutės naujienos“ 2022-12-16 d. Nr. 93 

(1937). 

Supažindinti darbuotojai su įstaigos 50 metų 

istorija.  

4. Vykdžiau tiriamąją įstaigos veiklą 

(anketavimą, stebėseną, dokumentų analizę) 

išsiaiškinti ugdytinių nelankymo priežastis.  

Nelankymo priežastys nustatytos. 

(lankomumo vidurkis 68 %, pagrindinė 

nelankymo priežastis – vaikų sergamumas). 

Aptarta (pedagogų, administracijos posėdžiai). 

Gautas rezultatas netenkina - įpareigojo 

atsakingiau organizuoti ugdytinių veiklą 

lauke, salėse, reaguoti į tėvų nusiskundimus, 

spręsti problemas.  

 

 

Direktorė       Stasė Viršilienė 


