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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ (toliau – Įstaiga) 2021-2023 metų 

strateginio 2021 metų veiklos planuose numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į aukštą švietimo 

paslaugų kokybę modernioje šiuolaikiškoje aplinkoje. 2021-09-01 duomenimis Įstaigoje ugdomi 250 

ugdytinių. Numatyta ir įgyvendinama prioritetinė sritis: ugdymo kokybės gerinimas, orientuojantis į 

ugdytinių amžiaus tarpsnius atitinkantį integralųjį ugdymą. Siekiant įgyvendinti pirmąjį 2021 metų veiklos 

plano tikslą -  siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų tęstinumo ir 

dermės, siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ir orientuojantis į kiekvieno vaiko gebėjimus ir 

poreikius – 2021 metais  buvo užtikrinta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytinių 

asmeninės pažangos ūgtis, taikant įsivertinimą, kaip instrumentą savarankiškumo ir atsakomybės 

ugdymui, ugdytinių tėvų (globėjų) informavimui, pagrįstam vertinimui ir tolimesnio ugdymo proceso 

planavimui. Įstaiga susidūrė su paskelbto karantino ir su juo susijusių probleminių situacijų iššūkiu. Tačiau 

nežiūrint į ekstremalią ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio kokybiško ugdymo užtikrinimo padėtį, 

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ susitarimų, sprendimų ir organizavimo procedūrų dėka, 

užtikrino numatytų uždavinių įgyvendinimo veiklas, o pastarieji – pasiektus rezultatus:   

- Įstaiga kryptingai ir nuosekliai siekia aukštesniojo lygio mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimo 

33,3 proc. (2020 metais buvo 28,8 proc.); 

- Buvo pravestos 124 integruotos (teminės) dienos, atviros pamokos/veiklos tradicinėse aplinkose; 

- Buvo pravestos 18 integruotos (teminės) dienos, atviros pamokos/veiklos netradicinėse aplinkose; 

- Atsižvelgiant į tai, kad buvo skirtos konsultacijos mokymosi praradimams kompensuoti, mokinių, 

turinčių žemus pasiekimus (lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo) sumažėjo 14 proc. (2020 

metais buvo 4,5 proc.); 

- Suorganizuotos 77 veiklos/pamokos bendradarbiaujant su tėvais, psichologe, sveikatos priežiūros 

specialistu, logopedais, kitomis mokytojomis (2020 m. buvo 39). 

Siekiant įgyvendinti antrąjį tikslą – plėsti mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovės pasiūlą, užtikrinant 

kokybišką neformaliojo vaikų švietimo organizavimą – Įstaiga didelį dėmesį skiria  mokinių saviraiškos ir 

užimtumo įvairovės pasiūlos plėtrai, užtikrinant kokybišką neformaliojo vaikų švietimo organizavimą: 

- Vykdoma neformaliojo švietimo programa – anglų k., kurioje dalyvavo 96 proc. ugdytinių. 

- Organizuotos 21 edukacinės išvykos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

ugdytiniams. 

- Vykdomų projektų skaičius ir juose dalyvaujančių ugdytinių skaičius: įgyvendinti 54 projektai. 

Juose  



2021 m. I p. dalyvavo 1-4 kl. 69, priešmokyklinio – 31, 146 ikimokyklinio ugdymo ugdytiniai. 2021 m. II 

p. dalyvavo  1-4 kl. 71, priešmokyklinio – 37, ikimokyklinio ugdymo – 83 ugdytiniai.   

- Tarptautiniai ir respublikiniai projektai, įtakojantys sveikos gyvensenos ugdymo plėtrą:  

1.   ES finansuojamas pieno tiekimo mokykloms programa „Pienas vaikams“ - siekiama pagerinti 

vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą. 

      2.  „Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose“ - siekiama paskatinti vaikus vertinti vaisius ir 

daržoves, pratinti jų vartojimą ir ateityje. 

Strateginio plano pokyčio tendencijos. Galimybės, tapusios stiprybėmis: 

1. Nebiudžetinių lėšų pritraukimas ir tikslingas jų panaudojimas. 

2. Išplėtota tarptautinė ir respublikinė projektinė veikla. 

• 2021 m. baigtas įgyvendinti ir pilnai įsisavintos ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių 

lėšos iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programų priemonės Nr.09.2.1-ESFA-K-728 

,,Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projekto; atlikti projekto vykdymo ir 

realizavimo koordinavimo darbai, susiję su 4 Kaišiadorių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigomis (l/d 

„Spindulys“, l/d „Ąžuoliukas“, m/d „Rugelis“, m/d „Vaikystės dvaras“) ir Visagino l/d „Auksinis raktelis“, 

parengta projektinės veiklos metodika. 

• Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ 2021-06-01 / 2022-05-31 laikotarpiu dalyvauja 

Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamame ir Švietimo mainų paramos fondo administruojamame 

projekte “Nuo žingsnio iki šuolio”, kurio metu įstaiga įsigys sporto inventorių bei įrangą, o taip pat skatins 

įstaigos bendruomenę aktyviai sportuoti. 

• 2021 m. Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ pateko į 10 Lietuvoje atrinktų mokyklų 

sąrašą, dalyvausiančių Erasmus+ KA2 projekte  „STEAM ugdymo tobulinimas“ („Development of 

STEAM education“) Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935. 

• Įgyvendinamas projektas „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ (projekto Nr. 09.2.1-

ESFA-V-726-05-0001) numato specialias belaidės interneto prieigos sąlygas mokykloje 

• Etwinning projektinė veikla. Pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas ,,Švęskime Lietuvą“ 

tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Šiuo projektu buvo siekiama 

įtraukti ugdytinius į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą. Už dalyvavimą šiame 

projekte Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ Žiežmarių skyriaus „Varpelis“ „Pelėdžiukų“ 

grupė buvo apdovanota kokybės ženkleliu. 

• 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir 

technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektui 

įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

     Įgyvendinant žmogiškųjų išteklių tobulinimo programos tikslą: 

- Pedagogai dalyvavo 275 seminaruose, mokymuose (vidutiniškai kiekvienas dalyvavo 8,6 

seminaruose). 

- Mokytojai tobulino dalykines ir pedagogines kompetencijas spec. poreikių (t.t. gabiųjų) mokinių 

ugdymo klausimais vid. 3 seminaruose, mokymuose. 

- Nepedagoginiai darbuotojai dalyvavo 3 mokymuose (C ir D lygio darbuotojai). 

2021 m. Žiežmarių mokyklai-darželiui „Vaikystės dvaras“ itin svarbus aspektas - vykdyti kokybišką 

tėvų informavimo ir švietimo vaiko ugdymo klausimais sistemą, nes tai tiesiogiai įtakoja kiekvieno vaiko 

asmeninę pažangą bei pasiekimus: 

- Įstaiga stengiasi laiku ir tinkamai suteikti pagalbą ne tik ugdytiniui, bet ir tėvams, kolegoms. Per 2021 

metus buvo pravesta 217 individualių konsultacijų, jose dalyvavo: tėvų 52;  153 vaikų (darželio ir 

mokiniai); darbuotojai (auklėtojos, mokytojos) – 25; grupinių konsultacijų vaikams pravesta 24.  



- Vykdant tikslingą ir paveikų tėvų informavimą ir bendradarbiavimą su jais, išaugo prisijungimų prie 

el.dienynų  dažnis: „TAMO“ –  86 proc., „Mūsų darželis“ – 81 proc. 

2021 m. sėkmingai įveikti nuotolinio mokymo iššūkiai. Įstaigoje priimtas bendras susitarimas dėl  

nuotolinio ugdymo proceso organizavimo: 

- 100 proc. ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų dalyvavo 40 val. mokymuose 

Moodle platformoje. 2022 metais mokytojos planuoja į virtualią platformą Moodle sukelti ugdymo(si) 

medžiagą. 

- Pradinių klasių mokytojai naudojasi šiomis nuotolinio ugdymosi/mokymosi aplinkas, kurios užtikrina 

ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo 

proceso metu: „Eduka“ klase; elektroniniu dienynu „Tamo“, virtualaus bendravimo platforma Zoom, 

uždaromis Facebook grupėmis, kitomis ryšio priemonėmis.  

- Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos naudojasi: elektroniniu dienynu „Mūsų 

darželis“, virtualaus bendravimo platforma Zoom, Messenger, uždaromis Facebbok grupėmis bei kitomis 

ryšio priemonėmis.  

- Metodiniai pasitarimai rengiami, esant poreikiui, nuotoliniu būdu naudojant platformą Zoom ir/arba 

kitas skaitmenines virtualias aplinkas.  

 

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  

ikimokyklinio, 

priešmokyklini

o ir pradinio 

ugdymo 

ugdytinių 

asmeninės 

pažangos 

stebėjimo ir 

fiksavimo 

sistemos 

įgyvendinimo 

tęstinumą. 

1.užtikrinamas 

visų trijų 

pakopų  

kokybiškas, 

įsivertinimo ir 

vertinimo 

duomenimis 

grįstas ugdymas;  

 

 

 

2. kūrybiškas ir 

veiksmingas 

ugdymo 

procesas, didina 

mokymosi 

motyvaciją;  

 

3. plėtojamos 

bendrosios ir 

dalykinės 

 

1. Ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo veiklos 

struktūros kaita 

(uždavinio 

formulavimo, veiklų 

planavimo, rezultatų 

pamatavimo, 

pažangos stebėjimo ir 

fiksavimo, ugdytinių 

įsivertinimo procesai). 

Struktūruotos ir 

kryptingos veiklos 

organizuojančių 

mokytojų skaičius. 

 

 

 

 

 

1. 2021-06-08 d. Pedagogų tarybos 

posėdyje (protokolo Nr. PT-2) bei 2021-

08-30 d. Pedagogų tarybos posėdyje 

(protokolo Nr. PT-3) buvo aptarta ir 

pritarta: 

1.1. ikimokyklinio (nuo 3 m. amžiaus) ir 

priešmokyklinio ugdymo vaikų 

įsivertinimo lapo formai. Taikant šią 

formą buvo pastebėtas ženklus 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus 

vaikų įsitraukimo į ugdymo procesą bei 

motyvacijos augimas (89 proc.).  

1.2. sutarta dėl struktūruotos veiklos 

organizavimo ikimokyklinėse, 

priešmokyklinėse grupėse, pažangos bei 

pasiekimų fiksavimo, pirminio, tarpinio ir 

galutinio pažangos vertinimo procedūrų, 

tėvų informavimo; 



kompetencijos 

pradiniame 

ugdyme. 

 

 

 

 

 

 

2. Mokinių, 

pagerinusių arba 

nesumažinusių savo 

pažangumo per 

mokslo metus skaičius 

nuo visų mokinių 

skaičiaus (70 proc.) 

 

 

 

3. Pradinio 

ugdymo mokinių 

bendrųjų 

kompetencijų 

vertinimo ir 

įsivertinimo vertės 

augimas (mokinių 

skaičius, kuriems per 

mokslo metus 

aukštesniuoju lygiu 

įvertintos bendrosios 

kompetencijos nuo 

visų mokinių 

skaičiaus – 59 proc.) 

1.3. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų dalis nuo 2021-09-01 

d. taikanti ugdytinių įsivertinimo lapus 

nuo visų 3-6 metų amžiaus vaikų grupėse 

– 80 proc.  

 

 

2. Mokinių, pagerinusių arba 

nesumažinusių savo pažangumo per 

mokslo metus skaičius nuo visų mokinių 

skaičiaus 69 (100 proc.) 

 

 

 

3. Pradinio ugdymo mokinių bendrųjų 

kompetencijų vertinimo ir įsivertinimo 

vertė mokinių skaičius, kuriems 

aukštesniuoju lygiu įvertintos bendrosios 

kompetencijos nuo visų mokinių 

skaičiaus 

1 kl. - 65% - (14 iš 21) 

2 kl. - 73% - (16 iš 22) 

3 kl. - 62% - (8 iš 12) 

4 kl. - 69% -  (11 iš 16) 

Vidurkis 67,25% 

 

 

1.2.Koordinuot

i tiriamosios, 

eksperimentų, 

praktinės 

veiklos 

organizavimą 

ugdant 

bendrąsias ir 

dalykines 

kompetencijas 

įtraukiant trijų 

pakopų 

ugdytinius, 

tėvus 

(globėjus) ir 

bendruomenę. 

1. Įtraukti į 

veiklų 

organizavimą 

visi pedagogai, 

logopedai, 

psichologė, 

sveikatos 

priežiūros 

specialistas, 

tėvai (globėjai)  

ir kt. soc. 

partneriai. 

 

 

2. Tiriamosiose, 

eksperimentų, 

1. Suorganizuoti bent 

po 2 pamokas/veiklas 

bendradarbiaujant su 

kolegomis, 

logopedais, 

psichologe, sveikatos 

priežiūros specialistu, 

tėvais (globėjais)  ir 

kt. soc. partneriais. 

Rodikliai: 

1.1. Pravestų 

pamokų /veiklų 

bendradarbiaujant 

skaičius  per mokslo 

metus (30); 

1.1. Pravesta 77 pamokų/veiklų 

bendradarbiaujant skaičius per mokslo 

metus. 

1.2. Buvo pravestos 124 integruotos 

(teminės) dienos, atviros pamokos/veiklos 

tradicinėse aplinkose bei 18 integruotų 

(teminės) dienų netradicinėse aplinkose. 

 

 

2.1. Suorganizuotos 25 sveikatą 

stiprinančios veiklos ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir pradinio ugdymo 

ugdytiniams / tėvams /pedagogams. 

2.2. 2021-02-18 d. Kauno „Vyturio“ 

gimnazija organizavo respublikinę 

konferenciją – forumą „Įtraukusis 



praktinėse 

veiklose 

dalyvauja visi 

ikimokyklinio, 

priešmokyklinio 

ir pradinio 

ugdymo 

programų 

ugdytiniai. 

 

3. Parengta ESF 

investicijų 

veiksmų 

programų 

priemonės 

Nr.09.2.1-

ESFA-K-728 

"Virtualios 

ikimokyklinio 

ugdymo 

aplinkos 

formavimo 

pilotinis 

modelis" 

metodika (II 

etapas). 

1.2. Mokytojų, 

vedusių integruotas 

pamokas/veiklas 

skaičius nuo bendro 

mokytojų skaičiaus 

per mokslo metus 

(15). 

2. Suorganizuoti 

ne mažiau kaip po 2 

sveikatą stiprinančias 

veiklas ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ir 

pradinio ugdymo 

ugdytiniams / tėvams 

/pedagogams. 

 

3.1. Parengtas 

projekto metodikos 

aplankas (teisinė bazė, 

apklausų analizė, 

rekomendacijos); 

3.2. Atliktos vaikų, 

tėvų, mokytojų 

apklausos (6 vnt.); 

3.3. Parengtas 1-2 

ikimokyklinio 

ugdymo veiklos 

išsamus planas 

naudojant IT 

priemones ir virtualias 

aplinkas. 

ugdymas. Žinojimas, veikimas, tikėjimas 

– vartai į vaiko sėkmę“. Savo patirtimi 

apie nuotolinį ugdymą bendradarbiaujant 

su sveikatos priežiūros specialistu 

pasidalino mokytoja metodininkė B. 

Pilvelienė. 

2.3. Patirtimi apie mūsų mokyklos-

darželio „Vaikystės dvaras“ sveikatinimo 

veiklas dalinamės ir „SCHOOLS FOR 

HEALTH IN EUROPE“ puslapyje: 

https://mailchi.mp/ucsyd/she-newsletter-

3-2171491?e=3289fd77aa  

 

3.1. 2021-11-28 d. baigtas įgyvendinti ES 

struktūrinių fondų ir kitų finansavimo 

šaltinių Europos Sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programų priemonės 

Nr.09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio 

ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos 

tobulinimas“ projektas; 

3.2. atlikti projekto vykdymo ir 

realizavimo koordinavimo darbai, susiję 

su 4 Kaišiadorių rajono ikimokyklinio 

ugdymo įstaigomis (l/d „Spindulys“, l/d 

„Ąžuoliukas“, m/d „Rugelis“, m/d 

„Vaikystės dvaras“) ir Visagino l/d 

„Auksinis raktelis“; 

3.3. parengta projektinės veiklos 

metodikos medžiaga (teisinės bazės 

apžvalgos, apklausų analizės, pateiktos 

rekomendacijos), kuria pasidalinta su 

visomis projekte dalyvavusiomis 

švietimo įstaigomis.  

3.4. projekto metu buvo suformuotos 2 

virtualių apklausų formos: tėvams (54 

vnt.), mokytojoms (32 vnt.), vaikams 

buvo pateikta fizinė (popierinė) apklausa 

(98 vnt.); 

3.5.  visos penkios projekte 

dalyvavusios įstaigos parengė po 2 veiklų 

organizavimo detalaus planavimo 

formas. 

1.3. Atrasti, 

skleisti 

pažangias 

ugdymo 

proceso, jo 

1. Kryptingai ir 

nuosekliai 

keliama 

mokytojų 

kvalifikacija 

1. Mokytojų, 

patobulinusių dalykines 

ir pedagogines 

kompetencijas spec. 

poreikių (tame tarpe 

1.1.  Mokymai „Ankstyvojo ugdymo ir 

pradinio mokymosi proceso 

organizavimas ir valdymas virtualioje 

https://mailchi.mp/ucsyd/she-newsletter-3-2171491?e=3289fd77aa
https://mailchi.mp/ucsyd/she-newsletter-3-2171491?e=3289fd77aa


organizavimo 

formas ir gerąją 

patirtį siekiant 

kiekvieno 

ugdytinio 

pažangos 

spec. poreikių 

(tame tarpe 

gabiųjų) mokinių 

ugdymo 

klausimais. 

 

 

 

2.Laiku ir 

tikslingai 

suteikta pagalba 

mokiniui, 

ugdytinių tėvams 

(globėjams) 

(tiesiogiai ir/arba 

nuotoliniu būdu). 
 

gabiųjų) mokinių 

ugdymo klausimais ne 

mažiau kaip 2 dienas per 

metus įvairiuose 

seminaruose, kursuose ir 

kt. skaičius nuo bendro 

mokytojų skaičiaus (69 

proc.) 

 

2.1. Pravestų 

individualių ir grupinių 

konsultacijų 1-4 klasių 

mokiniams skaičius per 

mokslo metus (73 proc. 

mokinių). 

 

2.2. Pravestų 

individualių konsultacijų 

ugdytinių tėvams 

skaičius per mokslo 

metus nuo visų 

ugdytinių skaičiaus (65 

proc. ugdytinių tėvams). 

 

mokymosi aplinkoje Moodle“ – 40 val. 

100 proc. pedagoginių darbuotojų. 

1.2. Mokymai „Įtraukusis ugdymas – 

iššūkiai ir galimybės“ – 6 val. 100 

proc. pedagoginių darbuotojų. 

1.3.Dalyvauta vidutiniškai 8,6 dienas 

(275) seminaruose, mokymuose. 

 

 

2.1. Pravesta individualių konsultacijų 1-

4 kl. mokiniams – 111, grupinių 

konsultacijų 1-4 kl. mokiniams pravesta – 

24. Dalyvavo  

96 proc. mokinių. 

 

2.2. individualių konsultacijų ugdytinių 

tėvams pravesta 62; 

skaitytos dvi paskaitos tėvams nuotoliniu 

būdu; 

organizuotos individualios konsultacijos 

ugdytinių tėvams su vaiku - 42.  

organizuotos 25 individualios 

konsultacijos įstaigos darbuotojams. 

 

1.4. Diegiant 

ugdymo 

turinio 

inovacijas, 

tobulinti 

mokėjimo 

mokytis 

kompetenciją, 

taikant 

įsivertinimą, 

kaip asmeninės 

pažangos 

matavimo, 

savarankiškum

o bei 

atsakomybės 

ugdymo 

instrumentą. 

Įstaigos 

bendruomenės 

susitarimas dėl 

mokėjimo 

mokytis 

kompetencijos 

ugdymo. 

40 proc. ikimokyklinio 

ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojų 

ugdydami vaikų 

problemų sprendimo, 

savo veiklos 

įsivertinimo ir 

refleksyviojo mąstymo 

gebėjimus naudosis 

ESFA projekto 

„Inovacijos vaikų 

darželyje“ metodinės 

medžiagos priemonių 

rinkiniais. 

1. Pedagogų tarybos 2021-06-08 d.  

posėdžio protokolas Nr. PT-2 ir Pedagogų 

tarybos 2021-08-30 d. protokolo Nr. PT-3 

Bendruomenėje sutarta dėl įsivertinimo 

lapų ikimokyklinio (nuo 3 m.) ir 

priešmokyklinio amžiaus grupėse 

naudojimo, siekiant  tobulinti mokėjimo 

mokytis kompetenciją, taikant 

įsivertinimą, kaip asmeninės pažangos 

matavimo, savarankiškumo bei 

atsakomybės ugdymo instrumentą. 

2. 80 proc. ikimokyklinio (nuo 3 

metų) ir priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų ugdydami vaikų problemų 

sprendimo, savo veiklos įsivertinimo ir 

refleksyviojo mąstymo gebėjimus 

naudoja įsivertinimo lapus. 

3. Pedagogų tarybos 2021-06-08 d. 

posėdyje (protokolo Nr.PT-2) ESFA 

projekto „Inovacijos vaikų darželyje“ 

metodinės medžiagos rengėja Natalja 

Markevičienė pristatė 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 



metodinės medžiagos rinkinius, skirtus 

darnaus vystymosi, kūrybingumo 

kompetencijoms, informacinių 

technologijų ir STEAM elementams 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo. Metodinės medžiagos rinkinius 

ir kitą medžiagą STEAM veikloms 

naudoja 62 proc. pedagogų. 

1.5. Tobulinti 

vidaus darbo 

organizavimo 

procesus.  

1. Pedagogai ir 

administracijos 

darbuotojai 

naudojasi DVS 

„Kontora“. 

2. Dalyvauja 

centralizuotos 

buhalterijos 

tobulinimo 

procesuose. 

3. Dalyvauja 

bendrųjų 

funkcijų 

centralizavimo 

procese. 

1. 100proc. pedagogų ir 

administracijos 

darbuotojų naudojasi 

DVS „Kontora“. 

 

2. Pateiktas ne mažiau 

kaip vienas pasiūlymas 

tobulinant buhalterinės 

apskaitos sričių/lygių 

tvarkos aprašą. 

 

3. Pateikti 1-2 

pasiūlymai rengiant 

bendrųjų funkcijų 

centralizavimo tvarkos 

aprašus. 

 

1.1.  Direktoriaus 2021-09-06 d. 

įsakymu Nr. IS-92 „Dėl mokymų 

darbuotojams dirbant DVS Kontora“,  

įstaigos darbuotojai buvo supažindinti su 

DVS „Kontora“ (funkcijos, galimybės ir 

kt.) 

1.2.  100 proc. pedagogų ir 

administracijos darbuotojų prijungti ir 

naudojasi DVS „Kontora“. 

1.3. 100 proc. nepedagoginių darbuotojų 

prijungti ir naudojasi DVS „Kontora“. 

 

 

2.1. 2021-09-28 d. LMVA Kaišiadorių 

skyriaus raštas Nr. 2021/5 „Dėl 

buhalterinės apskaitos sutarčių vykdymo“ 

 

 

3.1. 2021-05-04 d. LMVA Kaišiadorių 

skyriaus raštas Nr. 2021/03 „Dėl IT ūkio 

centralizavimo modelio“ 

3.2. 2021-03-05 d. IT galimybių studijos 

aptarimas ir analizė (darbo grupės 

susitikimas). 

3.3. 20121-03-18 d. IT inventorizacijos 

rezultatų aptarimas. 

3.4. 2021-04-27 d. centralizacijos darbo 

grupės posėdžio protokolas „ Dėl 

Kaišiadorių rajono savivaldybės 

biudžetinių įstaigų IT centralizacijos. 

Švietimo įstaigų IT ūkio inventorizacija“ 

3.5. 2021-05-20 d. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės darbo grupės švietimo 

biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų 

centralizuoto atlikimo ir mokyklų ūkio lėšų 

racionalaus panaudojimo klausimams 

nagrinėti posėdžio protokolas „Dėl IT 

centralizacijos, reikalingų Tarybos 

sprendimų projektų rengimo, viešųjų 

pirkimų centralizavimo“. 



3.6. 2021-11-30 d. Centralizacijos darbo 

grupės posėdis dėl IT paslaugų teikimo 

sutarties analizės.  

 

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 

3.1. Mokymosi praradimų dėl COVID19 

pandemijos kompensavimo plano 2021 

metams įgyvendinimas 

Vadovaujantis Mokymosi praradimų dėl COVID-19 

pandemijos kompensavimo plano 2021 metams, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2021 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-

85 „Dėl Mokymosi praradimų dėl COVID19 

pandemijos kompensavimo plano 2021 metams 

patvirtinimo“, Žiežmarių mokykla-darželis 

„Vaikystės dvaras“ dalyvavo „Geros savijautos 

programoje mokiniams“ 
3.2. Žurnalas „REITINGAI“ – rezultatai.  2021 m. gegužė-gruodis Nr. 1(15): 

Žiežmarių mokykla-darželis „Vaikystės dvaras“ yra: 

1. viena iš 11 švietimo įstaigų Lietuvoje (nuo pradinių 

mokyklų iki gimnazijų), kurios 100 proc. mokinių 

dalyvauja neformaliojo švietimo veiklose. 

2. Pagal 3 metų pasiekimų vidurkį (4 kl.) yra 30-oje 

vietoje iš Lietuvos pradinių mokyklų ir 69 vietoje tarp 

Lietuvos pradinių mokyklų ir progimnazijų. 

3.2. Veikla Lietuvos ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų vadovų asociacijoje. 

1. 2021 m. dalyvavau 3 LIUĮVA tarybos posėdžiuose. 

2. 2021 metais buvau deleguota į 5 švietimo įstaigų 

vadovų konkursų komisijas. 

3. 2021-05-04 d. parengtas raštas Nr.S-3 IT 

centralizacijos darbo grupės vadovui V.Maziliauskui 

„Dėl IT ūkio centralizavimo modelio“. 

3.3.Veikla Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos sudarytose darbo grupėse ir 

komisijose. 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo turinio 

atnaujinimo (UTA) komandos narė – Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2021-02-12 d. 

įsakymas Nr. DS-SV-56. 

2. Tarpinstitucinės darbo grupės narė – Kaišiadorių 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

2021-10-20 d. įsakymas Nr. V1E-1644 

3. Švietimo biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų 

centralizuoto atlikimo ir mokyklų ūkio lėšų 

racionalaus panaudojimo klausimams nagrinėti darbo 



grupės narė – Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 

2020-01-09 d. potvarkis Nr. V16-2 

4. Kaišiadorių rajono švietimo trišalės tarybos narė – 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2019-09-11 d. įsakymas Nr.V1E-885. 

3.4.Gerosios patirties sklaida. Pravesti 

mokymai.  

1. 2021 m. balandžio 22 d. Telšių švietimo centro 

kvietimu (Telšių švietimo centro 2021-04-21 d. raštas 

Nr. R1-48) skaičiau pranešimą Telšių rajono 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų 

metodinėje-praktinėje konferencijoje „Nuo uždavinio 

iki rezultato“. 

2. Siekiant užtikrinti Žiežmarių mokyklos-darželio 

„vaikystės dvaras“ gerosios patirties sklaidą 

Lietuvoje, šioje konferencijoje dalyvavo ir pranešimus 

skaitė mūsų įstaigos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos: Natalja Markevičienė, Jolita 

Junelienė, Vaida Augė. 

3. 2021-05-21 d. Žiežmarių mokyklos-darželio 

„Vaikystės dvaras“ jungtinė komanda (E. 

Raudeliūnienė, K. Kertenienė, J. Junelienė, V. Augė) 

skaitė pranešimą Joniškio rajono savivaldybės 

mokyklų vadovams, mokytojams, švietimo skyriaus 

specialistams. Tema – Mokėjimo mokytis 

kompetencijos ugdymas bendradarbiaujant.  

4. 2021-10-04-05 d. Lietuvos Respublikos Seime 

vyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 

„Socialinio emocinio prototipo modeliavimas: NEET 

jaunimo atvejis“, kurią organizavo Vytauto Didžiojo 

universiteto Švietimo akademijos Profesinio 

tobulinimosi institutas ir Seimo Socialinių reikalų ir 

darbo komitetas. Konferencijoje Australijos, 

Vokietijos, Latvijos, Estijos, Lietuvos ir kitų šalių 

mokslininkai diskutavo apie socialines emocines 

kompetencijas ir jų svarbą nuotolinio mokymosi 

COVID-19 aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant NEET 

(nedirbantis, nesimokantis ir mokymuose 

nedalyvaujantis jaunimas) atvejų analizei, pristatė 

tyrimų rezultatus, šalių ekspertines rekomendacijas 

bei dalinosi savo įžvalgomis ir patirtimi. Žiežmarių 

mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ priešmo-

kyklinio ugdymo mokytoja Natalja Markevičienė 

šioje konferencijoje skaitė pranešimą „Socialinis 

emocinis ugdymas priešmokykliniame amžiuje“. 

https://vaikystesdvaras.lt/tarptautine-moksline-

praktine-konferencija-socialinio-emocinio-prototipo-

modeliavimas-neet-jaunimo-atvejis/  

https://vaikystesdvaras.lt/tarptautine-moksline-praktine-konferencija-socialinio-emocinio-prototipo-modeliavimas-neet-jaunimo-atvejis/
https://vaikystesdvaras.lt/tarptautine-moksline-praktine-konferencija-socialinio-emocinio-prototipo-modeliavimas-neet-jaunimo-atvejis/
https://vaikystesdvaras.lt/tarptautine-moksline-praktine-konferencija-socialinio-emocinio-prototipo-modeliavimas-neet-jaunimo-atvejis/


3.5. DVS „Kontora“ 100 proc. nepedagoginių darbuotojų pradėjo naudotis 

DVS „Kontora“.  

3.6. LEAN. Projektų peržiūra 2021-11-11 d. susitikimas ir projekto aptarimas su 

koordinatoriumi Romanu Olijnik. Žodinis įvertinimas 

– “labai gerai”. 

3.7. Laimėjimai atrankose Buvau viena iš 10 Lietuvos švietimo įstaigų vadovų, 

atrinktų į NŠA (Nr. 09.2.1-ESFA-V-706-03-0001) 

sukurtos „Atnaujinta pretendentų į švietimo įstaigų 

(išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų 

vertinimo metodikos“ išbandymui praktikoje (2021-

05-06 d. Pretendentų į mokymo programas komisijos 

posėdžio protokolas Nr. NVŠ1-5). Vertinamasis 

pokalbis vyko  2021-06-15 d.  

 

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.    
 

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□ 

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.Streso valdymas. Galimos technikos ir būdai kaip suvaldyti stresą. 

7.2. Procesinė kompetencija (visapusiškai ir kompleksiškai įvertinti įvairių veiksnių įtaką veiklos 

rezultatams). 
 

VI SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________  

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

____________________                          __________                    _________________         __________ 
(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) 

 

 


