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METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

2019-01-17 Nr. ________  
(data) 

Ukmergė 
(sudarymo vieta) 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir 

pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai 

 

Užtikrinant ugdymo paslaugų prieinamumą, įstaigoje papildomai buvo atidarytos ir 

sėkmingai dirba dvi ankstyvojo amžiaus grupės. Iš viso veikia 16 grupių, kurias lanko 265 vaikai. 

Aštuntus metus sėkmingai tęsė veiklą „Jaunų šeimų mokyklėlė“, kurią lanko 15 ikimokyklinės 

ugdymo įstaigos nelankančių vaikų. Šios mokyklėlės dėka pagerėjo vaikų adaptacija pradėjus 

lankyti lopšelio grupes. 

2018 m. atnaujinta programa su Jaunimo savanoriška tarnyba (JST). Tęsiamas darbas su 

tėveliais savanoriais. Įstaigoje organizuotos ugdytinių darbų parodos, dalyvauta įvairiuose 

respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, projektinėje veikloje, kuri skatino motyvaciją, 

gerino pasiekimų kokybę. Dalinai pagerinta įstaigos materialinė bazė. Penkios grupės pasipildė 

naujais baldeliais, į virtuvę nupirktas šaldytuvas, atnaujinta kompiuterinė įranga. Visos grupės 

aprūpintos nešiojamais kompiuteriais, įsigytas kopijavimo aparatas, interaktyvios grindys. 

Pavyko išspręsti tėvelių keliamą lauko apšvietimo prie įvažiavimo problemą.  

            Dėl objektyvių priežasčių, nepavykus pilnai įgyvendinti 2014-2018 m strateginių tikslų ir 

uždavinių (pastato techninė būklė) jie planuojami 2019-2021 m. strateginiame plane. Metinis 

veiklos planas sėkmingai įgyvendinamas. 
 

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. Parengti 

įstaigos strateginį 

veiklos planą 

2019-2021 m.  

Strateginiam 

veiklos planui 

pritarta Ukmergės 

rajono 

Strateginis veiklos 

planas orientuotas į 

naujų strateginių 

krypčių įgyvendinimą, 

2019-2021 m. strateginiam 

veiklos planui pritarta 

Ukmergės rajono 

savivaldybės administracijos 
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savivaldybės 

administracijos 

švietimo ir sporto 

skyriaus. 

parengtas 

vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 

patvirtinta Strateginio 

planavimo metodika. 

švietimo ir sporto skyriaus. 

1.2. Tikslingas 

tarptautinių ir 

respublikinių 

projektų 

valdymas. 

Sėkmingai 

įgyvendinti 

vykdomą 

tarptautinį 

projektą „Kelionė 

į pasakų šalį“ bei 

tęsti vykdomų 

tarptautinio 

projekto 

„Gamtosauginių 

mokyklų 

programa“, 

respublikinio 

projekto 

„Sveikatiada“ ir 

kitų projektų 

veiklą. 

Dalyvauti 

naujuose 

projektuose. 

Įstaiga 

reprezentuojama 

socialiniame 

tinklapyje Facebook, 

Švietimo mainų 

paramos fondo 

tinklapyje, rajoninėje 

spaudoje. 

Įstaigą aplanko 

kolegos iš užsienio ir 

respublikos. 

Pedagogams sudarytos 

sąlygos skleisti gerąją 

darbo patirtį. 

Sėkmingai įgyvendintas 

tarptautinis strateginės 

partnerystės projektas 

Erasmus+ „Kelionė į pasakų 

šalį“, pasirašyta sutartis 

trečiajam projektui 

Erasmus+ ,,Kartu mokykloje 

ir gyvenime“. Aktyviai 

vykdomi eTwinning 

projektai. Už aukštus 

pedagogų pasiekimus, 

įstaiga apdovanota 

Programos „eTwinning 

mokykla“ 2018-2019 

ženkleliu.  

Aktyviai vykdoma 

tarptautinė Gamtosauginių 

mokyklų programa, kuri 

pelnė mokyklai sertifikatą ir 

Žaliąją vėliavą.  

Už aktyvų dalyvavimą 

sveikos gyvensenos projekte 

„Sveikatiada“, įstaiga buvo 

apdovanota padėkos raštu ir 

dovanėlėmis. Sėkmingai 

tęsiamas prevencinis 

projektas „Žaidimai moko“.  

Vykdomų projektų dėka 

prasiplėtė vaikų pažintinė, 

komunikavimo ir meninė 

kompetencijos, mokytojai 

turėjo galimybę išbandyti 

modernius ugdymo 

metodus, atnaujinti ir 

praturtinti tradicinį ugdymą. 

1.3. Užtikrinti 

sveikatai palankią 

vaikų mitybą 

ikimokyklinio 

ugdymo 

mokykloje. 

Sudarytos 

tinkamos sąlygos 

vaikų maitinimui 

organizuoti. 

Vaikai valgo 

sveiką maistą. 

Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 

patvirtinti maitinimo 

valgiaraščiai lopšelio 

ir darželio vaikams. 

Teigiami 

kontroliuojančių 

institucijų vertinimai 

maitinimo 

organizavimo 

klausimais. 

Vaikai maitinami kokybišku 

ir pilnaverčiu maistu, 

atitinkančiu 

reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimus. Pastabų 

dėl maitinimo organizavimo 

iš tėvų ir kontroliuojančių 

institucijų įstaiga negavo. 

1.4. Skleisti Priimti svečius iš Įstaiga 2018 m. kovo mėn. įstaigoje 
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gerąją darbo 

patirtį rajone, 

respublikoje ir 

užsienyje. 

 

užsienio ir 

respublikos. 

Sudaryti sąlygas 

įstaigos 

pedagogams 

dalytis gerąja 

darbo patirtimi. 

Informaciją 

skleisti rajoninėje 

spaudoje ir 

portale, įstaigos 

internetinėje 

svetainėje, 

socialiniame 

tinklapyje 

Facebook. 

reprezentuojama 

socialiniame 

tinklapyje Facebook, 

Švietimo mainų 

paramos fondo 

tinklapyje, rajoninėje 

spaudoje. 

Įstaigą aplanko 

kolegos iš užsienio ir 

respublikos. 

Pedagogams sudarytos 

sąlygos skleisti gerąją 

darbo patirtį. 

įvyko penktasis tarptautinis 

partnerių susitikimas, kurio 

metu su kolegomis iš 

užsienio aptarti vykdomo 

projekto rezultatai ir 

numatytos gairės ateičiai. 

Keistasi informacija ir 

gerąja darbo patirtimi 

dalintasi su Utenos vaikų 

lopšelio-darželio „Eglutė“ 

pedagogais, Jonavos 

švietimo ugdymo įstaigų 

vadovais. Skaitytas 

pranešimas konferencijoje 

„Tarptautiniai projektai ir jų 

nauda šiuolaikiniam vaikui“, 

kuri vyko Utenoje, 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“. 

Informacija apie vykdomus 

renginius įstaigoje buvo 

skleidžiama rajoninėje 

spaudoje, Facebook 

Ukmergės švietimas „Koja 

kojon“, įstaigos tinklapyje . 

2.5. Vadybinių 

kompetencijų 

tobulinimas. 

Diegiamos 

naujovės lopšelio-

darželio veikloje. 

Dalyvauta ne mažiau 

18 ak. valandų 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

renginiuose, parengtos 

naujos darbo tvarkos 

taisyklės, atitinkančios 

naujojo Darbo 

kodekso reikalavimus. 

Su darbo grupėmis atnaujinti 

ikimokyklinio ugdymo 

mokyklos veiklos 

dokumentai (darbo tvarkos 

taisyklės, pareigybių 

aprašymai, darbo sutartys) ir 

kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių įstaigos 

veiklą, pakeitimai. 

Dalyvauta 72 ak. valandos 

kvalifikacijos tobulinimo 

renginiuose. 
 

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

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

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

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje 2018m. 

papildomai įsteigtos ir sėkmingai dirba dvi 

ankstyvojo amžiaus grupės. 

Užtikrintas ugdymo paslaugų 

prieinamumas, tėvai patenkinti ugdymo 

įstaiga. 

3.2.  

3.3.  
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4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai  

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai Ⅹ 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. Strateginis švietimo įstaigos valdymas. 

6.2. 
 

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

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. 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) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

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

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 




