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Krekenava
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Krekenavos lopšelio-darželio „Sigutė“ 2020–2023 metų strateginiame plane ir 2020 metų
veiklos plane numatyti tikslai ir uždaviniai buvo orientuoti į kokybiškas ugdymo paslaugas,
saugios, modernios edukacinės aplinkos kūrimą, vaikų fizinės ir psichinės sveikatos saugojimą ir
stiprinimą, ekologinės kultūros ugdymą.
Tobulinant ugdymą, gerinant jo kokybę, buvo atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa
„Vaikystė žaliuoju taku“. Vaikų ugdymas pritaikomas kiekvienam pagal jo patirtį, poreikius,
galimybes. Vykdomos prevencinės programos, ugdomos vaikų vertybinės nuostatos.
Modernizuotos vidaus ir lauko edukacinės erdvės, pritaikant jas vaikų poreikiams. Vaikų
ugdomoji veikla vykdoma kitose erdvėse, pasinaudota partnerių gamtine ir socialine aplinkomis.
Veiklų metu ugdomos įvairios vaikų kompetencijos. Siekiant ugdymo kokybės, sukurtos IT
aplinkos vaikų grupėse. Inovatyvioms priemonėms įsigyti gautas finansavimas iš ES struktūrinių
fondų. Mokytojai naudoja IT priemones, įvairius ugdymo metodus ir būdus, gerėja ugdymo
kokybė. Vaikai įgijo naujų įgūdžių bei kompetencijų.
Didinant fizinį vaikų aktyvumą, sukurtos saugios, sveikatą stiprinančios edukacinės erdvės.
Lopšeliui-darželiui išlaikyti skirtos lėšos naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai dėl jų
naudojimo derinti su savivaldos institucijomis, bendruomene. Įsigyti 2 lauko žaidimų įrenginiai,
atnaujinta priekinės lauko aikštelės danga.
Svarbiausia saugoti ir stiprinti vaikų fizinę ir psichinę sveikatą. Šiam tikslui pasiekti numatyti
lopšelio-darželio veiklos uždaviniai, apibrėžtos priemonės uždaviniams įgyvendinti. Dėmesys
buvo skiriamas įvairių veiklų vykdymui, puoselėjant bendruomenės narių santykius, grindžiamus
abipuse pagarba, darbštumu, nuoširdumu ir užuojauta, skleisti bendruomenėje sveikos
gyvensenos idėjas, didinant fizinį vaikų aktyvumą, taikant patrauklius veiklos metodus, būdus ir
priemones.
Tenkinant vaikų ugdymosi poreikius, teikta švietimo pagalba (logopedo ir specialiojo
pedagogo). Bendradarbiauta su vaikų, turinčių specialiuosius ugdymo(si) poreikius, tėvais
(globėjais), aptariant vaiko asmeninę pažangą.
Mokytojai ir kiti darbuotojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, tobulino
profesines kompetencijas. Vyko patirties sklaida, įgytas žinias ir gebėjimus aktyviai taikė
praktinėje veikloje. Lopšelyje-darželyje vyksta kolegialus mokytojų mokymasis, naujovių
taikymas ugdymo procese, stebimos efektyvesnės mokytojų veiklos. Vestos 2 atviros veiklos
kolegoms. Mokytojai patirtimi dalijosi ir su 3 studentais, kurie lopšelyje-darželyje atliko
pedagoginę praktiką. Palaikomas partnerystės ryšys su kitų ugdymo įstaigų kolegomis.
Finansuotas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektas „Gamta –
geriausias sveikatos mokytojas“ (800 Eur). Vykdytos projekto veiklos padėjo gerinti vaikų
sveikatą. Vaikų socializacijos programos projekto „Kartu aukime ir draugaukime“ (600 Eur)
veiklos padėjo ugdyti įvairias vaikų kompetencijas, stiprinti vaikų socialinius įgūdžius.
Tęsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: Panevėžio lopšeliu-darželiu
„Vyturėlis“ ir Panevėžio r. Ramygalos lopšeliu-darželiu „Gandriukas“.
Dalyvaujama „Europos solidarumo korpuso“ programoje. Paraiška patvirtinta
2021–2027 metams, įgytas Kokybės ženklas savanoriškai veiklai priimančios organizacijos
statusu 1 ilgalaikiam savanoriui priimti.
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Esame STEAM mokyklų tinklo nariai. Vykdomų projektų veiklos skatino vaikų
kompetencijas įvairių mokslų srityse, lavino įgūdžius.
Dalyvaujama Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą
pagamintų maisto produktų vartojimo skatinimo programoje. Gaminant maistą naudojama
daugiau ekologiškų produktų, mažinamas atliekų kiekis.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Siektini rezultatai

1.1. Dalyvauti
reorganizuojant
Žibartonių ir
Linkaučių
pagrindines
mokyklas į
Krekenavos
lopšeliodarželio
„Sigutė“
skyrius.

Sėkmingai atlikta
Žibartonių ir
Linkaučių
pagrindinių
mokyklų
reorganizacija iki
2020-09-01.

1.2. Gerinti
ugdymo
kokybę.

Įrengta STEAM
erdvė.

Įsigytos
interaktyvios
priemonės.

1.3. Kurti ir
plėtoti lauko

Atnaujintos vaikų
žaidimų aikštelės
pagal Higienos

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jų
vertinama, ar nustatytos
rodikliai
užduotys įvykdytos)
1.1.1. Lietuvos Respublikos 1.1.1.1. Lietuvos
biudžetinių įstaigų įstatymo Respublikos biudžetinių
reikalavimai įvykdyti laiku.
įstaigų įstatymo
reikalavimai įvykdyti laiku.
1.1.2. Veikla kokybiškai
1.1.2.1. Veikla kokybiškai
vykdoma Žibartonių ir
vykdoma Žibartonių ir
Linkaučių skyriuose.
Linkaučių skyriuose.
1.1.3. Parengti nauji
1.1.3.1. Parengti nauji
Krekenavos lopšelioKrekenavos lopšeliodarželio „Sigutė“ nuostatai.
darželio „Sigutė“ nuostatai
ir laiku užregistruoti
Registrų centre.
1.2.1. Mokytojai vykdo
1.2.1.1. Vykdomos STEAM
veiklas pagal sudarytą
veiklos, kurių metu vaikai
STEAM veiklų planą.
patiria sėkmę, ugdomas
vaikų smalsumas,
ugdymasis virsta įdomesniu
ir aktyvesniu procesu.
Veikla viešinama
internetinėje svetainėje.
1.2.2. Priemonės įsigytos
1.2.2.1. Įsigytos priemonės
(interaktyvus ekranas,
(interaktyvus ekranas,
interaktyvūs kubai, robotai
interaktyvūs kubai, robotai
„Bee-bot“, planšetiniai
„Bee-bot“, planšetiniai
kompiuteriai ir kt.).
kompiuteriai ir kt.).
1.2.3. 6 darbuotojai
1.2.3.1. 6 darbuotojai
dalyvauja seminaruose apie
dalyvavo mokymuose apie
IKT ir inovatyvių ugdymo
IKT ir inovatyvių ugdymo
metodų taikymą ugdymo
metodų taikymą ugdymo
procese.
procese.
1.2.4. Ne mažiau kaip
1.2.4.1. 77 % mokytojų
60 % mokytojų veda veiklas veda veiklas naudodamiesi
naudodamiesi interaktyvias
interaktyvias priemones.
priemones.
1.3.1. Įsigyti 2 nauji vaikų
1.3.1.1. Įsigyti 2 nauji vaikų
žaidimų aikštelės įrenginiai. žaidimų įrenginiai.
Įvairesnis ir saugesnis vaikų
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edukacines
erdves.

normas,
pasirengta lauko
žaidimų
aikštelių įrenginių
metinei
patikrai.

1.4. Inicijuoti ir
organizuoti
Visuomenės
sveikatos
rėmimo
programos bei
Vaikų
socializacijos
programos
projektų
parengimą ir
įgyvendinimą.

Parengtos
paraiškos.

1.3.2. Aikštelių įrenginių
metinė patikra atlikta iki
2020-07-15.
1.3.3. Dalyvauta „Geriausiai
tvarkomų mokyklų
edukacinių erdvių apžiūrojekonkurse“.
1.4.1. Gautas finansavimas
(800 Eur) Visuomenės
sveikatos rėmimo programos
projekto veikloms
organizuoti.
1.4.2. Gautas finansavimas
(600 Eur) Vaikų
socializacijos programos
projekto veikloms
organizuoti.

užimtumas lauke.
1.3.2.1. Aikštelės įrenginių
metinė patikra atlikta
2020-08-04.
1.3.3.1. Gauta 200 Eur.
Nupirktos priemonės naujai
lauko edukacinei erdvei
sukurti.
1.4.1.1. Įgyvendintas
Visuomenės sveikatos
rėmimo programos
projektas „Gamta –
geriausias sveikatos
mokytojas“.
1.4.2.1. Įgyvendintas Vaikų
socializacijos programos
projektas „Kartu aukime ir
draugaukime“.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Nebuvo
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. Dalyvauti ŽŪM finansuojamoje
Ekologiškų ir pagal nacionalinę žemės
ūkio ir maisto kokybės sistemą
pagamintų maisto produktų vartojimo
skatinimo programoje.
3.2. Turtinti lopšelio-darželio
materialinius išteklius.

3.1.1. Gauta parama vaikų maitinimui finansuoti
2020 m. sausio–gegužės mėn. ir rugsėjo–lapkričio
mėn.
3.1.2. Vaikai valgo daugiau ekologiškų produktų,
mažinamas maisto atliekų kiekis.
3.2.1. Modernizuota aplinka vidaus erdvėse,
atsižvelgiant į saugos ir sveikatos reikalavimus.
Atliktas smulkus remontas: „Pelėdžiukų“ grupėje
atnaujintos grindys už 1 500 Eur. Grindys atitinka
saugos ir sveikatos reikalavimus.
3.2.2. Atnaujinta aplinka lauko erdvėse, atsižvelgiant
į saugos ir sveikatos reikalavimus. Atliktas kiemo
aikštelės remontas už 14 422,15 Eur. Atnaujinta
aikštelė atitinka saugos ir sveikatos reikalavimus,
pagerėjo vaikams ugdymosi sąlygos, įstaiga tapo
patrauklesnė, vykdoma Lietuvos higienos norma HN
75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai“.
3.2.3. Atliktas pastato sienų fasado, laiptų aikštelių
remontas, lauko pavėsinės remontas už 3 500,00 Eur.
Įstaiga tapo patrauklesnė.
3.2.4. Atliktas kanalizacijos tinklų remontas
Linkaučių skyriuje ir šildymo radiatorių pakeitimas
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3.3. Stiprinti žmogiškuosius išteklius.
Sudaryti galimybes kiekvienam
darbuotojui tobulinti asmenines,
profesines ir kt. kompetencijas.

3.4. Organizuoti lopšelio-darželio
veiklą ir vykdyti ugdymo procesą
nuotoliniu būdu dėl COVID-19
pandemijos.

3.5. Inicijuoti pokyčius lopšelyjedarželyje ir prisiimti atsakomybę už jų
įgyvendinimą.

Žibartonių skyriuje.
3.3.1. 11 mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų
dalyvavo 15 kvalifikaciniuose renginiuose,
5 nepedagoginiai darbuotojai – 3 seminaruose.
Darbuotojai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose
įgytas žinias ir gebėjimus taikė profesinėje veikloje.
3.3.2. Mokytojai su ugdytiniais įgyvendino arba
dalyvavo 24 įvairiuose projektuose (kūrybiškumui,
tautiškumui, pažinimui, tyrinėjimams ugdyti).
3.4.1. Sklandus Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų
vykdymas:
3.4.1.1. parengtas „Panevėžio r. Krekenavos lopšeliodarželio „Sigutė“ nuotolinio darbo tvarkos aprašas
(2020 m. kovo 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-21);
3.4.1.2. parengtas „Ugdymo proceso organizavimo
nuotoliniu būdu tvarkos aprašas“ (2020 m. kovo 24 d.
direktoriaus įsakymas Nr. V-26);
3.4.1.3. informuoti tėvai (globėjai) (informaciniai
pranešimai el. dienyne, telefonu ,,Dėl ugdymo proceso
organizavimo nuotoliniu būdu“). Ugdymo procesas
buvo individualizuotas ir lankstus.
3.5.1. Dirbama su dokumentų valdymo sistema
„Labbis“ (DVS):
3.5.1.1. suvestas 2020 m. lopšelio-darželio
dokumentacijos planas ir dokumentų registrų sąrašas;
3.5.1.2. į DVS apskaitą įtraukiami siunčiami ir
gaunami įstaigos dokumentai.
3.5.2. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa
„Vaikystė žaliuoju taku“ (2020-08-31 direktoriaus
įsakymas Nr. V-51).
3.5.3. Parengtos direktoriaus pavaduotojo ūkio
reikalams, buhalterio, elektriko, specialiojo pedagogo
pareigybės, atnaujintos vyr. buhalterio, direktoriaus
pavaduotojo ugdymui pareigybės (2020-09-01
direktoriaus įsakymas Nr. V-58).
3.5.4. Atnaujintos Darbo tvarkos taisyklės pasikeitus
lopšelio-darželio struktūrai po reorganizacijos
(2020-11-20 direktoriaus įsakymas Nr. V-84).

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. Nebuvo
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III SKYRIUS
GEBĖJIMŲ ATLIKTI PAREIGYBĖS APRAŠYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS
VERTINIMAS
5. Gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaitą)

Pažymimas atitinkamas
langelis:
1 – nepatenkinamai;
2 – patenkinamai;
3 – gerai;
4 – labai gerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas
1□
2□
3□
4x
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas
1□
2□
3□
4x
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas
1□
2□
3□
4x
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 1□
2□
3□
4x
siekiant rezultatų
5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis)
1□
2□
3□
4x
Vertinimo kriterijai

IV SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
6. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
6.1. Visos užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
6.2. Užduotys iš esmės įvykdytos arba viena neįvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius
6.3. Įvykdyta ne mažiau kaip pusė užduočių pagal sutartus vertinimo rodiklius
6.4. Pusė ar daugiau užduotys neįvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas
atitinkamas langelis
Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
7.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencija
7.2. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas
7.3. Pasidalintos lyderystės stiprinimas lopšelio-darželio bendruomenėje
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

8.1. Organizuoti ir
įgyvendinti
projektines veiklas.

8.1.1. Parengti projektus.
8.1.2. Organizuoti
veiklas, ugdančias
įvairias vaikų
kompetencijas.

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
8.1.1.1. Sudarytos darbo grupės paraiškoms
parengti.
8.1.2.1. Planuojamos ir organizuojamos
projektų veiklos.
8.1.2.2. Parengtos ir laiku pristatytos
projektų įgyvendinimo ataskaitos,
projektinės veiklos paviešintos lopšeliodarželio ir savivaldybės interneto svetainėse.
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8.2. Gerinti
ugdymo kokybę
taikant inovatyvius
ugdymo metodus.

8.3. Stiprinti
darbuotojų
profesines
kompetencijas.

8.4. Atnaujinti
lopšelio-darželio
veiklą
reglamentuojančius
tvarkos aprašus.

8.2.1. Sudaryti sąlygas
vaikų ugdymui STEAM
srityse.
8.2.2. Užtikrinti IKT ir
interaktyvių priemonių
efektyvų naudojimą
ugdymo procese.
8.2.3. Vykdyti veiklas,
susijusias su patyriminiu
ugdymu.

8.2.1.1. Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų
organizavo veiklas STEAM srityse.
8.2.2.1. Ne mažiau kaip 62 proc. mokytojų
vedė veiklas naudodamiesi IKT ir
interaktyvias priemones.

8.2.3.1. Ne mažiau kaip 30 proc. grupėse
organizuojamų veiklų susijusios su
patyriminiu ugdymu.
8.2.3.2. Ne mažiau kaip 90 proc. mokytojų
vykdė patyriminio ugdymo veiklas.
8.3.1. Sudaryti galimybes 8.3.1.1. Ne mažiau kaip 30 proc. mokytojų
kiekvienam darbuotojui
dalyvavo mokymuose, tobulino skaitmeninio
tobulinti asmenines ir
raštingumo kompetenciją ir inovatyvių
profesines
ugdymo metodų taikymą ugdymo procese.
kompetencijas.
8.3.1.2. Ne mažiau kaip 30 proc. mokytojų
dalyvavo mokymuose apie STEAM ugdymą
ir įgytas žinias pritaikė ugdymo procese.
8.3.1.3. Ne mažiau kaip 50 proc.
nepedagoginių darbuotojų dalyvavo
1–2 kvalifikacijos tobulinimosi renginiuose,
tobulino profesines kompetencijas, įgytas
žinias pritaikė savo darbe.
8.4.1. Atnaujinti tvarkų
8.4.1.1. Sudarytos darbo grupės tvarkų
aprašus pagal naujausius aprašų projektams parengti.
teisės aktus.
8.4.1.2. Tvarkų aprašai suderinti su lopšeliodarželio bendruomene ir patvirtinti.

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. Teisės aktų kaita.
9.2. Žmogiškieji faktoriai.
9.3. Įstaigos veiklos apribojimai esant karantinui.
VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Kadangi visos numatytos užduotys įvykdytos ir
viršytos, atlikta ir daugiau nenumatytų užduočių, kurios nebuvo planuotos, todėl direktorės veiklą
siūlome vertinti labai gerai.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

2021-02-04

7
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos
numatytos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2021-02-19

Danutė Ropienė

2021-02-19

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Labai gerai.
Susipažinau.
Direktorė

