
   KAUNO LOPŠELIS-DARŢELIS „PUŠAITĖ“ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

 

INGRIDA BIRIUKIENĖ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  

(data) 

Kaunas 

 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 
 

(Švietimo įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Įgyvendindami įstaigos 2019-2021 metų strateginio plano tikslus siekėme (dirbanti l.e.p. direktorės 

pareigose nuo 2021-09-01 d. iki 2022-01-13 d., toliau einanti direktorės pareigas): 

 Ugdymo(si) kokybės gerinimo rezultatų užtikrinimas. 

 Geros vaikų savijautos užtikrinimas, modernizuojant įstaigos vidaus edukacines erdves ir 

siekiant jų efektyvaus pritaikymo ugdymo(si) procesui. 

 Įstaigos finansinės drausmės ir patikėto turto kontrolės užtikrinimas. 
 

Ugdymo(si) kokybės gerinimo rezultatų uţtikrinimas. 

 Siekiant aukštesnių mokinių pasiekimų, taikomi inovatyvūs fizinio raštingumo, sveikatos 

saugojimo ugdymo metodai, padedantys tobulėti ir atsiriboti nuo nuolatinės 

besikartojančios veiklos. 

 Siekiau aktyvesnio ugdytinių tėvų įsitraukimo dalyvauti plačiojo įsivertinimo apklausoje 

vertinant įstaigos ugdymo kokybę. 87% tėvų ugdymo kokybę vertina labai gerai, gerai 

vertina 13%, patenkinamai 0%, nepatenkinamai 0%.                                                                                                                                    

 Bendruomenės bendradarbiavimo pastangomis papildyta ilgalaikė sveikatos stiprinimo 

2020-2025 m. programa „Auginu sveikatos pušynėlį“ ir fizinio aktyvumo skatinimo planas 

tęsti tobulinant vykdomas sveikatinimo veiklas, ugdant fizinę ir emocinę mokinių sveikatą.  

 Skatinau mokytojus dalintis patirtimi, vykdant sveikatinimo tobulinimo programas, 

platesniu mastu – parengti straipsniai „Vaikai – gamtos draugai“, „Auginam sveikatos 

pušynėlį“, publikacija portale http://www.smlpc.lt/ 

 Delegavau meninio ugdymo mokytoją (kūno kultūros) ir ikimokyklinio ugdymo mokytoją 

pasidalinti gerąja patirtimi (pristatyti atvirą veiklą) svečiams iš Anglijos, LTOK( Lietuvos 

Olimpinio komiteto) ir RIUKKPA, pabrėžiant aktyvų mokytojų ir fizinio ugdymo 

specialistų bendradarbiavimą skatinant ugdytinių fizinį aktyvumą ikimokyklinėje įstaigoje. 

Uţtikrinti gerą vaikų savijautą, modernizuojant įstaigos vidaus edukacines erdves ir siekiant 

jų efektyvaus pritaikymo ugdymo procesui. 

 Organizavau tėvų apklausą  „Lopšelio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų adaptacijos proceso 

ypatumai“. Kaip vaikams sekėsi prisitaikyti prie darželio 43,5% tėvų atsakė lengvai, 56,5% 

- atsakė vidutiniškai, sunkiai atsakė 0%. Kiek laiko užtruko adaptacijos procesas, kol Jūsų 

vaikas prisitaikė prie darželio? 1-2 savaičių atsakė 56,5%, nuo 2-6 savaičių atsakė 34,8%, 

nepavyko prisitaikyti 0%. 

https://apklausa.lt/f/kauno-m-lopselio-darzelio-pusaite-lopselio-ir-ikimokyklinio-amziaus-vaik-73bclcw/answers.html
https://apklausa.lt/f/kauno-m-lopselio-darzelio-pusaite-lopselio-ir-ikimokyklinio-amziaus-vaik-73bclcw/answers.html


   

 Inicijuotoje mokinių tėvų plačiojo įsivertinimo apklausoje užtikrinant gerą vaikų savijautą, 

labai gerai įvertino 90% tėvų, gerai  - 10%. 

 Iniciavau tėvų apklausą, siekiant išsiaiškinti ikimokyklinio amžiaus vaikų dažniausiai 

įtakojančias priežastis nelankymui (61% vaikų lankomumas) bei stiprinti mokinių sveikatą, 

88,9% ugdytinių tėvų nuomonė įtakoja virusinės ligos. Tėvų nuomone 61,1 %  

priimtiniausi metodai ugdyti vaikus apie jų sveikatos stiprinimą yra ugdomieji žaidimai, 

19,4% - ugdomosios išvykos ir veiklos. 

Įstaigos finansinės drausmės ir patikėto turto kontrolės uţtikrinimas. 

 Užtikrinau racionalų patikėto turto naudojimą, atlikta metinė turto inventorizacija, trūkumų 

ir perteklių neaptikta. 

 Organizavau dailės kabineto remontą, atnaujinama inovatyviomis ugdomosiomis 

priemonėmis. 

 Vienoje grupėje pakeistos grindys. 

 Iniciavau  vaikų žaidimų aikštelių techninį patikrinimą (ataskaita Nr. 21-11-182) – dalis 

įrenginių neatitinka standarto reikalavimų. 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

 

2. Uţduotys, 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. 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. Organizuotas dailės kabineto remontas, 

atnaujinama inovatyviomis ugdomosiomis 

priemonėmis. 

 

Pagerinti ugdomojo proceso kokybę. 

3.2. Inicijuotas vaikų žaidimų aikštelių techninis 

patikrinimas (ataskaita Nr. 21-11-182) – dalis 

įrenginių neatitinka standarto reikalavimų. 

Užtikrinti vaikų saugumą ugdymo 

įstaigoje, šalinti neatitikimus 

atitikinančius HN reikalavimams. 

3.3. Dviem grupėms nupirkti nauji baldai. Užtikrinti vaikų saugumą ugdymo 

įstaigoje. 

3.4. Nupirkti dviem grupėm SMART televizoriai  Pagerinti ugdomojo proceso kokybę 

inovatyviomis priemonėmis. 

3.5. Nupirktas spalvotas spausdintuvas Ugdymo priemonių gamybai, pagerinti 

ugdomąjį procesą.  



3.6. Sudarytos trys bendradarbiavimo sutartys su 

socialiniais partneriais. 

Siekiant plėtoti bendrystės ryšius tarp 

mokyklos bendruomenės narių ir su 

socialiniais partneriais. 

3.7. Mokytojams ir mokytojų padėjėjoms išpirkta 

pedagogas.lt VIP narystė 

Tobulinti mokytojų ir mokytojų 

padėjėjų kvalifikaciją, siekiant 

kokybiškesnio vaikų ugdymo.  

 

4. Pakoreguotų 2021 metų veiklos uţduočių nebuvo. 

 


