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Mažeikių lopšelis – darželis „Gintarėlis“ turi 165 ugdytinius, kurie ugdosi 10 grupėse. Iš viso dirba 

52 darbuotojai. Įstaigos 2020-2022 m. strateginio plano tikslai: 

1. Sudaryti sąlygas vaikų ugdymo, ugdymosi ir darželio pažangai; 

      Vaiko gerovės komisija priėmė sprendimus dėl ugdytinių, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, 

dėl vaikų, kuriems buvo teikiama švietimo pagalba. Priimti nutarimai dėl papildomų mokytojų 

pareigybių įsteigimo, dėl glaudesnio bendradarbiavimo su Mažeikių pedagoginės psichologinės 

tarnybos specialistais. Logopedės bendradarbiavo su tėvais, teikė individualias konsultacijas apie 

kalbos ir kalbėjimo trūkumus ir jų šalinimą, šnekamosios kalbos lavinimą, atliko ugdytinių, turinčių 

kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pirminį ir pakartotinį įvertinimą, teikė rekomendacijas mokytojams, 

tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo. 2022 

m. mokykloje buvo 12 vaikų, kuriems rekomendacijas dėl specialiojo ugdymosi poreikių skyrė 

Mažeikių pedagoginė psichologinė tarnyba. 

     2022 m. Mažeikių rajono savivaldybė finansavo aplinkosauginio švietimo projektą „Gamta – 

vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas“. Mokykla gavo 866,62 eur. projektui 

vykdyti. 2022 m. laimėtas projektas Olimpinė karta „Gintarėlio olimpiečiai“, gauta 400 eur. 2022 m. 

laimėtas projektas Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos ugdymo ir fizinio aktyvumo 

skatinimo veikloms organizuoti „Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ankstyvajame amžiuje“, 

skirta 1193 eur.  

     2022 m. mokytojai su savo ugdytiniais dalyvavo projektuose ir gavo padėkas: Visagino lopšelio 

– darželio „Auksinis gaidelis“ už dalyvavimą respublikinėje virtualioje kūrybinių darbų parodoje 

„Abėcėlė kitaip“; Kauno rajono Karmėlavos lopšelio – darželio „Žilvitis“ už dalyvavimą 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir įstaigų bendruomenių virtualioje 

kūrybinių darbų parodoje „Kuo gali pavirsti kamšteliai“; Futboliuko už vaikų aktyvų ir sportišką 

gyvenimo būdą per edukacines futbolo veiklas; Vilniaus lopšelio – darželio „Sveikuolis“ už aktyvų 

dalyvavimą respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų Sveikatinimo akcijoje „Mažieji turistai – 

2022 m.“; Mažeikių lopšelio – darželio „Žilvitis“ už dalyvavimą respublikiniame ikimokyklinių ir 

priešmokyklinių ugdymo įstaigų renginyje „Gamta kviečia žaisti“; Klaipėdos lopšelio – darželio 

„Ąžuoliukas“ už aktyvų dalyvavimą respublikiniame projekte “Padovanok perskaitytą knygą – 

prisidėk prie Sengirės išsaugojimo“; Panevėžio lopšelio – darželio „Žvaigždutė“ už dalyvavimą 

respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualioje fotografijos parodoje 

„Žibantys Helovyno moliūgai“; Šalčininkų lopšelio – darželio „Pasaka“ už aktyvų ir kūrybingą 

dalyvavimą respublikiniame projekte „“Sveikos pėdutės su STEAM pagalba“ ir t.t. 
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     Mokykla dalyvauja ir respublikiniuose renginiuose. 2022 m. gegužės mėnesį 25-ajame 

nacionaliniame vaikų ir moksleivių dainų konkurse „Dainų dainelė“, tarp 37 konkurso laureatų – 

mūsų mokyklos solistė Rustė Valantinavičiūtė tapo ne tik laureatė,  bet buvo jauniausia konkurso 

dalyvė. Jai 3 metai. Mergaitę dainuoti mokė ir konkursui parengė meninio ugdymo mokytoja 

metodininkė Roma Skirmontienė. Birželio 12 d. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro 

didžiojoje scenoje dainavo visi ,,Dainų dainelės“ konkurso laureatai. Jų tarpe ir mūsų mokyklos 

solistė. Birželio 22 d. mokyklos vaikai ir mokytojai dalyvavo respublikiniame projekte „770 

Gimtadienio smėlio tortai“ paminėti Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejų, kuriuo metu buvo 

siekiamas Lietuvos rekordas. Panaudodami gamtines medžiagas mūsų darželio vaikai ir mokytojai 

pagamino virš 100 tortų. Taip padėjome Klaipėdos lopšeliui – darželiui „Ąžuoliukas“ pasiekti 

Lietuvos rekordą. Mūsų mokykla buvo paminėta televizijos LNK laidoje. Liepos 23 d. mokytoja 

Esmeralda Butaitė ir mokytojos padėjėja Laima Piekautienė kartu su Mažeikių rajono klubu „Mano 

namai“ dalyvavo tarptautiniame floristinių kilimų pynimo konkurse Anykščiuose „Kryptis – 

Anykščiai“ ir užėmė III vietą.  

     Per mokslo metus mokytojai daug su vaikais keliauja. 2022 m. Balandžio 6d. priešmokyklinukai 

lankėsi Mažeikių moksleivių namų salėje, kurioje vyko teatro studijos „Atžalynas“ spektaklis 

„Aštuntą prie laivo“. Balandžio 7 d. Pasaulinę sveikatos dieną, prisijungėme prie RIUKKPA 

organizuojamos Respublikinės akcijos „Judrūs vaikai – gamtos draugai“. Akcijos tikslas – ugdyti 

vaikų ir pedagogų sveiko gyvenimo būdo nuostatas, mokyti tausoti gamtą, skatinti aktyviai judėti 

gryname ore. Mūsų mokyklos „Nykštukų“, „Voveryčių“, „Bitučių“ ir „Boružėlių“ grupių vaikai 

žygiavo pėsčiomis į Mažeikių Pavenčių paplūdimį. Keliaudami surinko šiukšles, pasigrožėjo 

prabundančia gamta, pasiklausėme paukštelių čiulbėjimo. Pavenčių paplūdimio sporto aikštyne, 

vaikai žaidė judriuosius žaidimus. Žygį organizavo kūno kultūros mokytoja Audronė Šimkuvienė. 

Gegužės mėnesį ikimokyklinukų grupės vaikai, tėveliai, pedagogai vyko į Urvikių kultūros centrą.  

Svetingi šių namų šeimininkai, visus pakvietė į ilgą duonelės atsiradimo kelią. Vaikai patys minkė 

duonelę, nekantriai laukė kol iškeps. Kol duonelė kepė, žiūrėjo  filmą, kuriame atsispindi nueitas 

duonelės kelias senovėje, susipažino su seniausiais žemės apdirbimo padargais, senoviniais 

rakandais. Vaikai paskanavo žemaitiškų valgių, dainavo senovines dainas,  žaidė žaidimus, šoko 

šokius. Gegužės 6 d. Mažeikių rajono viešosios bibliotekos Naftininkų filiale vyko literatūrinė 

valandėlė ,,Kuo įdomi lietuvių kalba“ skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos bei lietuvių kalbos 

dienoms paminėti. Renginyje dalyvavo „Voveryčių“ grupės vaikai.  Gegužės 9 d.,  

priešmokyklinukai, vyko į Alpakų ūkį, įsikūrusį Dargaičių kaime, Šiaulių rajone. Vaikai turėjo 

galimybę susipažinti su skirtingomis gyvūnų rūšimis ir juos stebint pamaitinti skanukais. Iš viso 

ūkyje-mini Zoo, gyvena daugiau nei 100 gyvūnų. Birželio 9 d. priešmokyklinukai ir dvi 

ikimokyklinio ugdymo grupės Mažeikių miesto pliaže dalyvavo „Pirmosios pagalbos varžybose“. 

Vaikai stebėjo, kaip suteikiama pagalba susižeidus, skęstant ar ištikus saulės smūgiui. Mokykla 

dalyvavo ilgalaikiame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomame projekte „Lietuvos 

mažųjų žaidynės“, kurį organizavo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Respublikinė 

ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekto tikslas: 

didinti (1-7 m) vaikų fizinį aktyvumą, taikant inovatyvias fizinio ugdymo formas. O renginio globėja 

– pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė. „Gintarėlio“ ugdytiniams atstovavo „Voveryčių“ ir 

„Nykštukų“ grupės šešių vaikų komanda: trys mergaitės ir trys berniukai, kurie birželio 5 d. su 

šeimos nariais, mokytoja: Regina Mažirimiene, bei kūno kultūros mokytoja Audrone Šimkuviene, 

vyko į Palangos sporto arenoje organizuotą baigiamąjį projekto renginį - finalinį festivalį. Festivalis 

praūžė be varžymosi, visos rungtys džiugios, patrauklios, atitinkančios vaikų amžių, parengtos 

profesionalių kūno kultūros pedagogų, dirbančių ikimokyklinėse įstaigose. Gruodžio 23 d. 
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priešmokyklinukai važiavo į Žemaitijos sostinę – Telšius. Kai kuriems vaikams tai buvo pirma 

gyvenimo kelionė autobusu. Kelionės tikslas – išvyka į Kalėdų Senelio ambasadą, kur pildosi 

slapčiausi norai, smagūs išradingi žaidimai su elfais. Vaikai buvo labai sužavėti ir nustebę, Kalėdų 

Senelio ambasadoje sukurta ypatinga, išmania, estetiška ir šventiška atmosfera. Priešmokyklinukai 

patekę į Kalėdų Senelio ambasadą, pasijuto, tarsi stebuklingoje kalėdinėje pasakoje, kur pildosi visi 

Kalėdų norai. Šiltas ir smagus susitikimas su linksmaisiais elfais ir magiškuoju Kalėdų Seneliu jo 

ambasadoje, paliko neišdildomų įspūdžių ir nuostabių akimirkų. 

     2022 m. kapitaliai suremontuota bitučių grupė: pakeisti radiatoriai, grindys, nuleistos lubos, 

sutvarkytos sienos, pakeisti šviestuvai, supirkti nauji baldai, čiužiniai, patalynė. Pirmo aukšto 

koridoriaus patalpos išnaudotos edukacinėms erdvėms įkurti – sumontuotos lavinamosios sienelės. 

Mokyklos žaidimų aikštelėje pastatyti du nauji mediniai vaikų žaidimo nameliai, sertifikuota supynė 

gandro lizdas. Gamtos pažinimui pradėtas įrenginėti terapinis gėlynas. Grupės pasipildė naujomis 

knygomis, stalo žaidimais konstruktoriais. Keturios grupės įsigijo edukacines bitutes - robotus "bee-

bot". 

      2. Gerinti darželio bendruomenės mikroklimatą.  

      Mokyklos mokytojai ir aptarnaujantis personalas kėlė savo kvalifikaciją dalyvaudami kursuose, 

seminaruose, konferencijose. Tiek mokytojai, tiek aptarnaujantis personalas dalyvavo mokymų 

programoje „Besimokančių darželių tinklai“. 2022 m. gegužės 31 d. priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos Donata Liauksminaitė ir Simona Gedminė įgijo priešmokyklinio ugdymo mokytojo 

metodininko kvalifikaciją. 2022 m. vasario 28 d. mokytojos Simona Gedminė, Donata 

Liauksminaitė ir Jūratė Stackevičiūtė – Bubinienė bendradarbiaujant su Mažeikių švietimo centru 

suorganizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų teorinę – praktinę 

konferenciją „Žaidimai – tai...“. Joje dalyvavo 150 klausytojų iš visos Lietuvos.  

     Didelis dėmesys mokykloje skiriamas sveikos gyvensenos įgūdžių formavimui ikimokykliniame 

ir priešmokykliniame amžiuje: vaikų sveikatai, fiziniam aktyvumui, adaptacijai, sporto švenčių, 

išvykų organizavimui. Mokykloje buvo įgyvendinami ilgalaikiai projektai:  „Futboliukas“, 

respublikinis ikimokyklinis projektas Sveikatiada“, respublikinis ikimokyklinis projektas 

„RIUKKPA“. Sveikatos stiprinimo klausimais Mokykla bendradarbiauja su Mažeikių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistais. 2022 m. dalyvauta ES lėšomis 

finansuojamose programose „Pienas vaikams“, „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“. 

Mokykloje aktyviai vykdyta gamtosauginė veikla. Už įgyvendintą gamtosauginių mokyklų 

programą 2022 m. mokykla apdovanota Žaliąja vėliavą ir Aplinkosauginio švietimo fondo 

sertifikatu.   

     Mokykla dalyvauja Mažeikių miesto organizuojamuose renginiuose. 2022 m. vasario 16 d. 

Lietuvos Nepriklausomybės dieną mokykla dalyvavo šeštajame bėgime „Bėgame už laisvę“. 

Mokytoja Audronė Šimkuvienė bėgo 10 km, mokytoja Ieva Erlickienė bėgo 1 km. Mokykla buvo 

apdovanota padėkos taure už gausiausią dalyvavimą užėmus II vietą.  Kovo 8 d. dalyvavome 

Mažeikių futbolo akademijos salėje moterų futbolo dienos “Draugiškose kovose”. Balandžio 8 d. 

kartu su Mažeikių rajono klubu „Mano namai“ vadovaujant mokytojai Esmeraldai Butaitei puošėme 

Mažeikių Burbos skverelį. Birželio 2 d. Mažeikių senamiesčio parke vyko dainų šventė „Muzika 

žiedų ir vėjo“, kurioje dalyvavo mokyklos mišrus ansamblis vadovaujamas meninio ugdymo 

mokytojos Romos Skirmontienės.  Rugpjūčio 14 d. Šv. Pranciškaus Asyžiečio aikštėje dalyvavome 

Mažeikių rajono klubo „Mano namai“ organizuotoje parodoje „Kai pakvimpa žolynai...“. Mokykla 

gavo padėkos raštą.  

     2022 m. Mokykla įkūrė tėvų akademiją. Balandžio 25 dieną vyko tėvų akademijos paskaita 

“Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos raida ir kalbos sutrikimų šalinimo prevencija”. Paskaitą vedė 

mokyklos logopedės  Irma Kovalčiuk ir Sonata Sokolovienė. Paskaitos metu tėveliai sužinojo arba 
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pasikartojo žinias apie vaikų kalbos raidos etapus nuo gimimo iki šešių metų, išklausė apie pavojaus 

signalus, kada reikėtų kreiptis pagalbos pas specialistus, pasižiūrėjo kaip kalba mūsų darželio vaikai 

ir krykštauja kūdikis, gavo patarimų kaip ugdyti vaiko kalbą namuose.  Gegužės 19 d. vakare vyko 

tėvų akademijos praktinis dailės terapijos užsiėmimas „Svajonių kalnas“, kurį organizavo ir vedė 

mokytoja Esmeralda Butaitė. Dailės terapija vienas iš  efektyviausių  būdų išreikšti, išveikti, išrauti 

emocijas, jausmus per spontanišką ir nekontroliuojamą kūrybą. 

     Mokykla bendradarbiauja su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padaliniu. Mūsų 

įstaigoje rugpjūčio mėnesį praktiką atliko 3 būsimos mokytojų padėjėjos. Pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu – darželiu. Šilčiausi vaikų sveikinimai ir 

linkėjimai išsiųsti gruodį mūsų draugams į Cerebrinio paralyžiaus asociaciją, Plinkšių globos namus, 

Rumunijos darželį, Akmenės r. S. Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrių "Kregždutė". 

     2022 m. rugpjūčio mėn. mokykla dirbo ir priėmė vaikus iš kitų mokyklų. Taip buvo užtikrinta 

galimybė vasaros laike lankyti mokyklą. Norinčių lankyti įstaigą buvo 150 vaikų.  

 

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. Sudaryti sąlygas 

vaikų ugdymo (-si) ir 

darželio pažangai. 

1.1.1. Kelti 

mokytojų, 

mokytojų padėjėjų 

ir kitų įstaigos 

darbuotojų 

kvalifikaciją, 

tobulinti 

kompetencijas. 

1.1.1.1. 2 mokytojai 

ir 1 pagalbos 

specialistas įgis 

aukštesnę 

kvalifikacinę 

kategoriją. 

2022 m. gegužės 31 d. 

dvi priešmokyklinio 

ugdymo mokytojos įgijo 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojo metodininko 

kvalifikaciją. Pagalbos 

specialistės kvalifikacijos 

kėlimas nukeltas į 2023 

m. dėl sveikatos būklės. 

  

1.1.1.2. Lopšelio – 

darželio 

bendruomenė 

dalyvaus 

mokymuose 

„Besimokančių 

darželių tinklai“. 

Mokytojai ir mokytojų 

padėjėjos sėkmingai 

baigė 72 ak. val. trukmės 

ilgalaikę mokymų 

programą „Besimokančių 

darželių tinklas 2022 m.“ 

Tobulino bendrąsias ir 

didaktines 

kompetencijas: 

asmeninio tubulėjimo ir 

mokėjimo mokytis, 

ugdytinių motyvavimo, 

profesinės 

komunikacijos, 

ugdymo(si) turinio 

įgyvendinimo ir 
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tobulinimo, mokinių 

/ugdytinių skirtybių ir 

galimybių pažinimo, 

ugdymosi aplinkų, 

turinio ir situacijų 

įvairovės kūrimo, naujų 

technologijų ir 

informacijos valdymo. 

  

1.1.1.3. Vykdytas 

mokytojų praktinės 

veiklos vertinimas. 

Įgyvendinta atestacijos 

programa. 

 

1.1.2. Dalintis 

gerąja patirtimi 

darželyje, rajone, 

respublikoje. 

Bendradarbiauti su 

kitų šalių 

ikimokyklinėmis 

įstaigomis. 

1.1.2.1. 

Suorganizuota 

respublikinė 

konferencija, kurioje 

įstaiga pristatys savo 

sėkmės istorijas. 

2022 m. vasario 28 d. 

bendradarbiaujant su 

Mažeikių švietimo centru 

suorganizavo 

respublikinė 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo 

mokytojų teorinė – 

praktinė konferenciją 

„Žaidimai – tai...“. Joje 

dalyvavo 150 klausytojų 

iš visos Lietuvos.  

  

1.1.2.2. Pasirašytos 

ne mažiau kaip dvi 

tarporganizacinio 

bendradarbiavimo 

sutartys. 

2022-01-14  

bendradarbiavimo 

sutartis su Mažeikių 

NVO klubu „Mano 

namai“.  

Vykdytos veiklos:  

2022-04-08 šv.Velykoms 

puoštas Mažeikių Burbos 

skverelis; 

2022-08-14 Šv. 

Pranciškaus Asyžiečio 

aikštėje dalyvavome 

Mažeikių rajono klubo 

„Mano namai“ 

organizuotoje parodoje 

„Kai pakvimpa 

žolynai...“; 

2022-10-14 dalyvavome 

Mažeikių Senamiesčio 

parke Žemės ir aplinkos 

meno instaliacijų 

kūrybos parodoje 

„Gamtoje iš gamtos“; 

2022-12-13 klubo narė 

J.Sodeikienė skaitė 
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vaikams Kalėdines 

pasakas popietėje „Aš 

paseksiu pasakėlę...“ 

2022-12-23 klubo narė 

B.Tolišienė vedė 

vaikams ir darbuotojams 

mokymus apie Kvilingo 

ir Simegrafijos technikas. 

2022-10-21 

bendradarbiavimo 

sutartis su Klaipėdos 

lopšeliu – darželiu 

„Ąžuoliukas“. Vykdyta 

veikla: 

2022-06-22 d. mokyklos 

vaikai ir mokytojai 

dalyvavo 

respublikiniame projekte 

„770 Gimtadienio smėlio 

tortai“ paminėti 

Klaipėdos miesto 770 

metų jubiliejų, kuriuo 

metu buvo siekiamas 

Lietuvos rekordas; 

2022-11-09 dalyvauta 

projekte „Padovanok 

perskaitytą knygą – 

prisidėk prie Sengirės 

išsaugojimo“.    

2022-12-07 

bendradarbiavimo 

sutartis Vilkaviškio r. 

Kybartų lopšelio-darželio 

„Ąžuoliukas“. Vykdyta 

veikla: 

2022-12-10 dalyvavome 

apklausoje 

„Ikimokyklinio, 

priešmokyklinio ugdymo 

pedagogų informacinių 

technologijų (IT) 

taikymo aktyvinti tėvų 

bendravimą ir 

bendradarbiavimą 

naudojantis el. dienynu 

galimybės“. 

 

1.1.3. Tobulinti 

vaikų žingsninės 

pažangos ir 

1.1.3.1. Sukurtos 

metodinės priemonės 

skirtos vaikų 

10 grupėse parengtos ir 

taikomos vaikų 

į(si)vertinimui skirtos 

metodinės priemonės. 
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pasiekimų 

vertinimą. 

vertinimui ir jų 

pristatymui. 

  

1.1.3.2. 80% tėvų 

dalyvauja vaikų 

pažangos vertinimo 

diskusijose, 

pažangos ir 

pasiekimų vertinime. 

80% tėvų veiklą vertina 

gerai arba labai gerai.  

1.2. STEAM 

metodikos 

ikimokykliniame ir 

priešmokykliniame 

ugdyme skatinimas. 

1.2.1. Mokytojos 

aktyviai naudoja 

STEAM metodikas 

ugdymo procese. 

 

1.2.1.1. Magiškųjų 

STEAM laboratorijų 

įkūrimas 

priešmokyklinėse 

grupėse. 

Įsigyti elektroniniai 

konstruktoriai „Znatok“, 

Ludo Turris kaladėlės, 

konstruktoriai Korbo Edu 

Car 199, 2 „SMART“ 

interaktyvios lentos, 

keturios edukacinės 

bitutės - robotai "BEE-

BOT". 

  

1.2.1.2. Įgyvendinti 

trys edukaciniai 

renginiai STEAM 

srityje. 

Gautas finansavimas ir 

įgyvendintas 

aplinkosauginio švietimo 

projektas „Gamta – 

vienintelė knyga, kurios 

kiekvienas puslapis 

prasmingas“. Įsigytos 

priemonės (mikroskopai, 

padidinimo lūpos, 

žiūronai, vabaliukų 

stebėjimo indeliai, 

drugelių gaudyklės ir kt). 

Įgyvendinta 12 renginių 

STEAM srityje. 

  
1.2.1.3. Įstaiga taps 

STEM tinklo nare. 

Paskirtas STEAM veiklų 

koordinatorius 

mokykloje. Kuriamas 

STEM mokyklos profilis 

STEM mokyklos ženklo 

portale ir mokyklos 

STEAM veiksmų planas. 

  

1.2.1.4. 

Suorganizuoti 

informaciniai 

susitikimai tėvams 

„Tyrinėjimai, 

atradimai ir 

nuotykiai“. 

Mokykla 2022 m. įkūrė 

tėvų akademiją. Vyko: 

 2022-04-25 paskaita 

“Ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kalbos raida ir 

kalbos sutrikimų 

šalinimo prevencija”; 

2022-05-19 praktinis 

dailės terapijos 

užsiėmimas „Svajonių 

kalnas“; 
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2022 rugsėjo 7d., 8d., 

29d. ir spalio 18d., 26 d. 

vyko informaciniai 

susitikimai su grupių 

tėvais.   

1.3. Tobulinti 

edukacines erdves. 

1.3.1. Kurti naujas 

ugdymosi aplinkas 

„Veiklus vaikas“. 

1.3.1.1. Įkurtos dvi 

koridoriuose 

žaidimų, motorikos 

lavinimo zonos, 

vaikų dėmesiui, 

mąstymui, 

smulkiajai motorikai 

ir kūrybiškumui 

ugdyti. 

Įkurtos dvi koridoriuose  

erdvės, kuriose yra 13 

manipuliacinių sienelių, 

suteikiančios galimybę 

vaikams lavinti dėmesį, 

motoriką, kūrybiškumą ir 

mąstymą. 

 

  

1.3.1.2. Aštuoniuose 

grupėse įrengtos 

erdvės socialinių 

emocinių įgūdžių, 

gebėjimų ugdymui 

bei tobulinimui. 

Vaikams pasiūta 10 

palapinių jurtos formos, 

kurias naudoja grupėse, o 

šiltuoju metų laiku – 

laike.  

 

1.3.2. Gerinti 

sveikatinimo 

mokymą, skatinti ir 

lavinti 

bendruomenės 

kūrybingumą. 

1.3.2.1. 75% įstaigos 

darbuotojų ir tėvų 

įsitrauks į sveikatos 

programos vykdymą. 

2022-02-16 darželio 

bendruomenė dalyvavo 

šeštajame bėgime 

„Bėgame už laisvę“. 

Mokykla buvo 

apdovanota padėkos 

taure už gausiausią 

dalyvavimą užėmus II 

vietą.   

2022-03-08 dalyvavome 

Mažeikių futbolo 

akademijos salėje moterų 

futbolo dienos 

“Draugiškose kovose”. 

Mokykloje buvo 

įgyvendinami ilgalaikiai 

projektai:  „Futboliukas“, 

respublikinis 

ikimokyklinis projektas 

Sveikatiada“, 

respublikinis 

ikimokyklinis projektas 

„RIUKKPA“. 

  

1.3.2.2. Sukurtos dvi 

sportinės edukacinės 

erdvės lauke 

aktyviam sportui ir 

poilsiui. 

Įsigyti du mediniai vaikų 

žaidimų nameliai, 

supynės „Gandro lizdas“, 

paspirtukai, įvairios 

estafečių priemonės, 

futbolo vartai ir 

kamuoliai.  
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1.3.3. Atlikta 

ugdytinių tėvų 

apklausa apie 

lopšelio - darželio 

veiklą. 

1.3.3.1. 80 % tėvų 

veiklą vertina gerai 

arba labai gerai. 

Atliktos trys apklausos: 

dėl gamtosauginės 

aplinkos, dėl sportinių 

veiklų, dėl įstaigos 

veiklos. Visose 

apklausose 80 % tėvų 

veiklą vertina gerai arba 

labai gerai. 

1.4. Įsidiegti ir 

įsisavinti DVS 

kontorą. 

1.4.1. 

Automatizuotas, 

pagreitintas ir 

supaprastintas 

dokumentų 

valdymo veiklos 

procesas. 

1.4.1.1. 70% įstaigos 

siunčiamų 

dokumentų 

siunčiami per DVS. 

Nuo 2022-01-01 įstaigos 

dokumentai rengiami, 

gaunami, siunčiami 

elektroniniu būdu 

pasirašant su mobiliu 

parašu per dokumentų 

valdymo sistemą 

„KONTORA“. 

 

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. Inicijavau ir 2022-12-30 

direktoriaus įsakymu Nr.V1-225 

patvirtinau „Mažeikių lopšelio – 

darželio „Gintarėlis“ smurto ir 

priekabiavimo prevencijos politiką“. 

 

Visi darbuotojai pasirašytinai supažindinti su 

smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. 

Siekiama sukurti tokią darbo aplinką, kurioje 

darbuotojas ar jų grupė nepatirtų priešiškų, neetiškų, 

žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių 

veiksmų, kuriais kėsinamasi į darbuotojo ar jų 

grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį asmens 

neliečiamumą ar kuriais siekiam darbuotoją ar jų 

grupę įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir 

bejėgę padėtį bei sudaryti sąlygas, esant reikalui, 

pašalinti esamos problemos (konflikto) darbe 

priežastis, suteikti pagalbą smurtą ir priekabiavimą 

patyrusiam darbuotojui, numatyti ir įgyvendinti 

efektyvius ir tinkamus veiksmus smurto ir (arba) 

priekabiavimo atveju. 

3.2. Pasirašytos trišalės studento 

praktinio mokymo sutartys su Viešosios 

įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo 

centru. 

Buvau praktikos vadovu ir sudariau sąlygas 3 

studentėm atlikti mokytojo padėjėjo praktiką nuo 

2022-08-04 iki 2022-09-06 184 val.  

3.3. Liepos - rugpjūčio mėn. mokykla 

dirbo kaip budinti įstaiga vasaros laike. 

 

Mokykla iš Mažeikių miesto ir rajono priėmė vaikus 

ugdytis vasaros laike. Norinčių lankyti įstaigą buvo 

150 vaikų. Suorganizuotas sklandus įstaigos darbas 

užtikrinantis kokybišką vaikų ugdymą.  
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3.4. Inicijavau pasirengimą įgyvendinti 

atnaujintą priešmokyklinio ugdymo 

bendrąją programą. 

Mokytojai ir pavaduotojas ugdymui dalyvavo 

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotose 

mokymuose  „Priešmokyklinio ugdymo programos 

įgyvendinimas“.  

 

3.5. Plėtojamos lauko aplinkos. Kuriamas terapinis gėlynas: atlikti nusausinimo 

darbai pievelėje,  atvežtas juodžemis, suformuotas 

gėlynas, įsigyta daugiau kaip 300 vnt. daugiamečių 

augalų ir dalis jūrinių akmenukų takeliams. 

3.6. 2022m. rugpjūčio mėnesį 

suremontuota „Bitučių“ grupė: nupirkti 

nauji baldai, čiužiniai, pagavės, 

antklodės. 

Užtikrinti higienos normos reikalavimai. 

 

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 X 

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 ☐ 
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7. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

7.1. Konceptualioji kompetencija - sisteminis mąstymas, gebėjimas modeliuoti situacijas, 

pasitelkiant įvairias žinias ir patirtį, aiškus vykstančių procesų suvokimą. 

 


