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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

Įgyvendinome 2019-2020 m. strateginio plano 2020 metų veiklos planą kryptingai siekdami numatytų tikslų. 

1.Tikslas -  ugdyti vaikų emocinį intelektą įgalinant patirtinį vaikų ir pedagogų mokymąsi. Siekdami 

šio tikslo įgyvendinimo, į ugdomąjį procesą integravome mokslininkų ir praktikų parengtas emocinio-

socialinio ugdymo/si metodikas bei prevencinės programas:100% įdiegtas mano adaptuotas doc. L. 

Navickienės „Emocinio imitavimo metodas“, kuris taikomas visose ikimokyklinio amžiaus grupėse; 100% 

įgyvendinta mano parengta emocinio intelekto ugdymo programa „Vaikų emocinio intelekto ugdymasis 

ikimokyklinėje/priešmokyklinėje įstaigoje naudojant dr. M. Arorą metodiką“ priešmokyklinėse grupėse. 

Skatinant vaikų empatiją bei siekiant sumažinti patyčias patiriančių vaikų skaičių, įgyvendintos 2 prevencinės 

programos: tarptautinė programa „Zipio draugai“ – visose priešmokyklinio amžiaus grupėse, ,,Alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“ - visose darželio grupėse. 

Minėtos prevencinės programos bei L. Navickienės metodas buvo integruotos ir į įstaigos tradicinius 

renginius. Taip pat buvo atliktas vaikų savijautos tyrimas „Vaikų emocinio intelekto ugdymo/si poreikiai 

lopšelyje-darželyje „Linelis“; atskleidęs tėvų lūkesčius ir siekius siekiant vaikų emocinės gerovės.   

Kauno pedagogų kvalifikacijos centre 4 ikimokyklinio ugdymo grupių mokytojos ir pavaduotoja ugdymui 

parengė ir skaitė pranešimą „Inovacijų link: žaidimų rūšys, veiklos formos, metodai, veiklos struktūra bei 

emocinio intelekto stimuliavimo aplinkos kūrimas ankstyvajame amžiuje Kauno lopšelyje-darželyje „Linelis“ 

pristatydamos savo patirtį naudojant Belgijos, Amerikos, Švedijos šalių naudojamas stimuliacijos priemones 

emociniam intelektui stimuliuoti, taip pat Emocinio imitavimo metodo gerosios praktikos taikymo pavyzdžius 

įstaigos lopšelio grupėse.  

             Siekdama įgalinti mokytojus bei tėvus efektyviam vaikų emocinio intelekto ugdymui, pravedžiau 2 

mokymus mokytojams: ,,Vaikų emocinio, socialinio ir kūrybiškumo intelekto ugdymas/is naudojant doc. L. 

Navickienės Emocinio imitavimo metodą“  bei ,,Vaikų emocinio - socialinio intelekto ugdymas/is naudojant 

M. Arora metodiką“, skaičiau paskaitą tėvams: ,,Vaikų emocinio intelekto ugdymas/is šeimoje naudojant doc. 

L. Navickienės „Šeimos knygą“ ir IKT”. Vaikų emociniam bei kalbiniam intelektui ugdyti buvo naudojamos 

internetinės svetainės „Žiburėlis“ kompiuterinės mokomosios programėlės; suorganizuotas bendruomenės 

renginys „Linksmoji pievų karalystė“.  

             Siekiant įtraukti tėvelius į vaikų emocinio intelekto ugdymą/si, tėveliai mano paskaitoje ir grupėse 

buvo supažindinti su doc. L. Navickienės interaktyvia IKT „Šeimos knyga“. Minėta interaktyvia knyga 

tėveliai turi galimybę nuolat namuose naudotis nemokamai; knygą ugdymo/si procese naudoja visos 

mokytojos.  



             90% darželio bendruomenės narių su ugdytiniais aktyviai dalyvavo suorganizuotose edukacinėse 

veiklose įstaigoje ir, ypač, lauke. Įrengta nauja edukacinė erdvė darželio koridoriuje – biblioteka, lauke 

įrengtas kamerinis kiemelis, kuriame yra muzikos instrumentai – ksilofonai bei būgnai, emocijas 

stimuliuojantys žiūrovų suoleliai. Gavus paramą, įstaigoje pasodintas vaismedžių sodas. Įkurtos naujos 

edukacinės erdvės lauke įgalino įtraukti vaikus, mokytojus ir bendruomenę į tarptautines projektas veiklas 

lauke ir netipinėse aplinkose bei atrasti naujas ugdymo/si bei mokymo/si veiklos formas lauke – plenerą, 

kūrybines dirbtuves, akcijas, protų mūšius ir kt., taikyti naujus mokymo/si būdus - ugdymąsi menu, ugdymąsi 

mene, mokymąsi stebint meną, etiudą bei improvizaciją kas praplėtė ugdymo/si turinį. Pagerėjusi ugdymo 

formų bei metodų įvairovė skatino vaikus veikti spontaniškai bei savarankiškai, lavino vaikų emocinį – 

socialinį, kalbinį bei meninį intelektą per įsitraukimą į aktyvias veiklas.  

2 Tikslas – panaudoti IKT galimybes ugdomajame procese, skatinant vaikų mąstymą bei plėtojant 

vaikų kalbą.   

Įgyvendinant šį tikslą, nuo 2019-09-06 tęsėme tarptautinį įstaigos Etwinning projektą „Netipinė aplinka ir 

vaikų kūrybiškumo plėtotė“ Etwinning platformoje, kuriame esu projekto kūrėja bei koordinatorė. Projekte 

dalyvauja 100% įstaigos ugdytinių, visi mokytojai bei specialistas, administracija – ir visa bendruomenė;  

Lietuvos bei 7 užsienio šalys, - iš viso 162 nariai iš Lietuvos ir pasaulio. Per metus aktyvių projekto narių 

skaičius išaugo 3 kartus. Veiklose yra stimuliuojamas vaikų kūrybiškumas, vaikai mąsto ir veikia 

netradiciškai bei netipinėse aplinkose, tame tarpe - virtualiose bei nuotolinėse, mokytojai netipinėse aplinkose 

atranda ir taiko netradicinius mokymo/si būdus bei naujas mokymo/si formas. Šis mano koordinuojamas ir 

2020 metais Etwinning platformoje pakoreguotas projekto formatas įgalino projektą aktyviai vystyti mišriais 

būdais – įprastai, nuotoliniu bei virtualiu būdais (esant ekstremaliai situacijai) bei naudojant minėtos 

platformos Adobe conect conference, Web 2 bei Google Apss įrankius, Animoto programą. Įstaigoje 

pravestos 47-ios veiklos. Projekto veiklos bei rezultatai, parengtos priemonės bei IKT pateiktys pristatyti 

Etwinning platformoje, įstaigos metodiniame renginyje 2020-12-08 nuotoliniu būdu per Google meet, 

informacija apie projekto veiklas atsispindi įstaigos svetainėje.   

           Plėtojant vaikų kalbą, nuo 2019-09-13 tęsėme veiklą tarptautiniame Etwinning projekte 

„Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų 

pamokose“ su 2 pagrindiniais partneriais - VDU užsienio kalbos katedros studentais ir Garliavos J. Lukšos 

gimnazija. Vaikai, mokytojai, vadovai ir bendruomenė mokosi meno, kultūros, lietuvių bei pasaulio kalbų iš 

projekto partnerių - VDU universiteto tarptautinių studijų studentų, Kauno miesto ir rajono mokyklų ir 

gimnazijų, kitų 71 narių iš Lietuvos, Graikijos, Turkijos, Rumunijos ir kt. Įstaigoje pravestos 36-ios 

integruotos veiklos pristatant savo šalies kultūrą, meną bei kalbą. Inicijuotas ir įvyko projekto nuotolinis 

respublikinis folkloro festivalis ,,Šėltinis-2020“ bendradarbiaujant su Kauno pedagogų kvalifikacijos centru, 

kuriame vaikai lavino bei demonstravo meninius, kalbos bei socialinius gebėjimus puoselėdami l.l. kultūrą. 

Projekto veiklos, rezultatai bei parengtos priemonės pristatyti Etwinning platformoje, metodiniame renginyje, 

įstaigos svetainėje, projekto facebook paskyroje „World universities 2020-2021“, tarptautinėje konferencijoje 

„Eko menas ir kultūra tarpdisciplininiu aspektu“, kuriame pranešimus skaičiau aš, 2 mokytojos ir logopedė. 

Už įstaigoje atliktų veiklų, bendradarbiavimo bei partnerystės įgalinimo ir skatinimo rezultatus, kurie buvo 

pateikti Nacionalinei paramos tarnybai įvertinti projekto metų ataskaitoje, minėtas projektas apdovanotas 

nacionalinės paramos tarnybos Kokybės ženkleliu 2020-10-14. Taip pat projektas buvo atrinktas dalyvauti 

konkurse „Europos kalbų dienos“ ir vienintelis iš Lietuvos visų lygių švietimo įstaigų laimėjo ir pateko į 

Briuselio konferenciją „European Day of languages 2020 Education begins with language“ bei gavo Europos 

komisijos sertifikatą už geriausių kalbų projektų Europoje projekto filmo pristatymą Briuselio konferencijoje 

„European Day of languages 2020 Education begins with language“ 2020. 09. 28. Apie projektą kaip sėkmės 

projektą buvo skelbta ir Kauno miesto savivaldybės puslapio naujienose: 

http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-

tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-

pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E. 

          Ugdymo/si bei mokymo/si procese, dirbdami nuotoliniu būdu „Mūsų darželis“ sistemoje, karantino 

metu 100%  mokytojai ir specialistai taikė kompiuterines technologijas, 60 % kurė užduotis ugdomajame 

procese naudodami IKT, salėje įvairiose veiklose naudojamas interaktyvus ekranas, adaptuojamos IKT 

internetinės svetainės „Žiburėlis“ priemones vaikų mąstymo, kalbos bei socialiniams įgūdžiams įgyti bei 

lavinti.  

https://live.etwinning.net/projects/project/198431
https://live.etwinning.net/projects/project/198431
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E


          2020 metais parengiau 3 kvalifikacijos tobulinimo programas: 2 tarptautiniams įstaigos projektams 

įgyvendinti; 1 – mokytojų įgalinimui nuotoliniam mokymui/si. 30% mokytojų bei logopedė pradėjo aktyvų 

mokymąsi bei pasirengimą dirbti inovatyviais nuotoliniais bei virtualiais būdais (sinchroniniu bei 

asinchroniniu būdu) naudodami 2 Google Apps įrankius, kurie itin aktualūs karantino metu. 

3 Tikslas – praturtinti ugdymo/si erdves siekiant įvaizdžio gerinimo bei užtikrinant racionalų finansinių 

išteklių panaudojimą.  

Gautas finansines lėšas panaudojome ugdymo kokybės tobulinimui bei įvaizdžio gerinimui, darželio vidaus 

ir lauko erdvių atnaujinimui užtikrinant vaikams saugią, kalbą bei emocijas stimuliuojančią aplinką. 

2020 metais iš 2 % gyventojų pajamų paramos ir labdaros gautų lėšų 935,84 Eur. Likutis 2020 metų gruodžio 

31 dieną 8401,66 Eur. 

Savivaldybės biudžeto lėšų buvo skirta 379 093,24 Eur. Iš jų sumokėta darbuotojų atlyginimai, sodra, 

apmokėta už komunalinius aptarnavimus, vaikų mitybą, darbuotojų kvalifikaciją, paslaugas, patalynės 

skalbimą. Nupirkta: švaros ir higienos prekių už 604,68 Eur., akumuliatorinis trimeris už 768,18 Eur., žaislų 

už 375,91 Eur., gesintuvų, pakabinamos spintos ir kitos gaisrinės saugos prekės už 233,29 Eur., prijuostės 

darbuotojoms už 258,64 Eur. Apšiltintas pastato stogo dalis už 15129,74 Eur., sumokėta už virtuvės įrenginių 

remontą 369,21 Eur. 

Įmokų už  paslaugas biudžetinėse įstaigose programoje buvo skirta 69700,00 Eur. lėšų. Iš jų sumokėjome už 

maisto produktus vaikų maitinimui, įsigijome: žaislų už 840,64 Eur., roletų už 1808,67 Eur., lauko suoliukų 

už 1050,00 Eur., planšetinių kompiuterių už 818,38 Eur. Atlikti remontai trijuose kabinetuose, ,,Bitučių“ gr. 

rūbinėlėje ir ,,Drugelio“ gr. (įrengtos pakabinamos lubos rūbinėje) už 1917,70 Eur. Atliktas apsaugos sistemos 

remontas už 320,40 Eur., patalpų dezinfekcija už 254,51 Eur. Nugenėtos medžių šakos už 150,00 Eur. 

Įmokų už paslaugas biudžetinėse įstaigose (praėjusių metų biudžeto lėšų likučio, naudojamo einamaisiais 

metais lėšos) programoje buvo skirta 28930,25 Eur. lėšų. Iš jų sumokėjome už maisto produktus vaikų 

maitinimui, įsigijome  statybinių medžiagų už 1387,54 Eur., nupirkome 2 duris už 500,00 Eur., stelažus į 

virtuvę, sandėlį ir archyvą už 600,00 Eur., atnaujinome aktų salės parketą už 1055,00 Eur., įrengėme 

,,Drugelio“ grupėje pakabinamas lubas grupėje už 919,17 Eur. 

Mokinio krepšelio lėšų programoje buvo skirta 237599,00 Eur. lėšų. Iš jų išmokėjome mokytojams  

atlyginimus, apmokėjome už mokytojų kvalifikacijos seminarus. Nupirkome planšetinių kompiuterių  už 

613,62 Eur. , žaislų, žaidimų už 1271,08 Eur, lauko muzikos instrumentų už 2996,00 Eur. 

Iš „Pienas vaikams“ ir “Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ tiekimo programą gauta apie 2276,17 Eur. 

Šiomis lėšomis apmokėta tiekėjams už pieną ir vaisius.  

Biudžeto patalpų nuoma skirta 803,40 Eur. Nupirkta švaros, higienos ir dezinfekcijos priemonių. 

 

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 

gerus ugdymo(si) 

rezultatus 

 

 

Padidės 

ikimokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis, 

procentais. 

 

 

 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 10% pagerės 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų kalbinė raiška ir 

kalbiniai gebėjimai (buvo 

7,3%). 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 5% pagerės 

ikimokyklinio amžiaus 

vaikų savireguliacija ir 

kontrolė  (buvo 6,53%) bei 

Pagerėjo ikimokyklinio 

amžiaus kalbinė raiška ir 

kalbiniai gebėjimai  10,02%. 

 

 

 

Pagerėjo ikimokyklinio 

amžiaus vaikų savireguliacija ir 

kontrolė 5% - 6,86%; (buvo 

6,53%) bei santykiai su 



 

 

 

Padidės 

priešmokyklinio 

amžiaus vaikų 

pasiekimų ir 

pažangos lygio, 

atitinkančio vaiko 

raidą, dalis, 

procentais. 

 

 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai 

ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių 

ugdymo kokybę 

įstaigoje, dalis, 

procentais. 

santykiai su bendraamžiais 

ir suaugusiais (buvo 

8,68%). 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 10% padidės 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų kalbinė raiška ir 

kalbiniai gebėjimai (buvo 

7,1 %). 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 1% sumažės patyčias 

patiriančių vaikų skaičius. 

 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 1% Padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių ugdymo kokybę 

įstaigoje, dalis, procentais:  

Labai gerai – 92,72% (buvo 

91,72%). 

Gerai – 0,71% (buvo 0,7 %). 

bendraamžiais ir suaugusiais – 

9,11% (buvo 8,68%). 

 

Pagerėjo priešmokyklinio 

amžiaus kalbinė raiška ir 

kalbiniai gebėjimai  20% - 8,52 

(buvo 7,1).  

 

 

Patyčias patiriančių vaikų 

skaičius sumažėjo 2%. 

 

 

1,1% padidėjo tėvų (globėjų), 

labai gerai ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių ugdymo 

kokybę įstaigoje, dalis, 

procentais: 

Labai gerai – 92,83% (buvo 

91,72%). 

Gerai – 0,72 % (buvo 0,7%). 

 

1.2.Užtikrinti 

prasmingą ir 

saugią vaikų 

savijautą, 

puoselėjant 

bendruomenės 

bendradarbiavimo 

kultūrą ir įrengiant 

naujas vidaus bei 

lauko aplinkas 

 

Padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai 

ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių 

vaiko savijautą 

įstaigoje, dalis, 

procentais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patalpos atitinka 

vaikų sveikatos ir 

saugos reikalavimus. 

 

 

 

 

 

Įrengtas modernus, 

šiuolaikinėmis 

sensorikos ir 

stimuliacijos 

priemonėmis 

Iki 2020-11-20 atliktas 

vaikų savijautos tyrimas 

(tėvų ir mokytojų apklausa 2 

kartus metuose) „Vaikų 

emocinio intelekto 

ugdymo/si poreikiai l/d 

„Linelis“. 

Iki 2020-12-20 ne mažiau 

kaip 1% padidės tėvų 

(globėjų), labai gerai ir gerai 

(apklausos būdu) 

vertinančių vaiko savijautą 

įstaigoje, dalis, procentais:  

Labai gerai - 97,25% (buvo 

96,25 %). 

Gerai – 0,21% (buvo 

0,19%). 

 

 

 

Iki 2020-10-01 atliktas 

remontas 1 grupėje, įsigyti 

nauji baldai. 

Iki 2020-04-30 atliktas 

remontas 2 kabinetuose 

(logopedo, raštvedės) 

įsigyti nauji baldai. 

 

Iki 2020-05-30 įrengta 1 

edukacinė erdvė - 

relaksacijos kambarys.  

Iki 2020-05-01 įsigytos 

šiuolaikiškos priemonės 

2020-11-20 atliktas vaikų 

savijautos tyrimas; nustatyti 

vaikų emocinio intelekto 

ugdymosi poreikiai  2021 

metams, susiję su 

komunikacinių ir socialinių 

gebėjimų ugdymą naudojant 

inovatyvius metodus.  

Tėvai labai gerai įvertino vaikų 

savijautą, susietą su įsitraukimu 

į įvairiapuses veiklas (meno, 

sporto, kalbos).  

1,2% padidės tėvų (globėjų), 

labai gerai ir gerai (apklausos 

būdu) vertinančių vaiko 

savijautą įstaigoje, dalis, 

procentais: labai gerai - 97,41% 

(buvo 96,25%); gerai – 0,22%  

(buvo 0,19%). 

 

2020-08-31 atliktas remontas 

„Drugelio“ grupėje, įsigyti 

nauji baldai, atliktas remontas 

2 rūbinėse. 2020-04-30 atliktas 

remontas 3 kabinetuose, įsigyti 

nauji baldai. 

 

 

2020-05-30 įrengta 1 edukacinė 

erdvė - relaksacijos kambarys. 

2020-05-01 įsigytos 

šiuolaikiškos priemonės 

relaksacijos kambariui 



aprūpintas 

relaksacijos 

kambarys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praturtintos tipinės ir 

netipinės ugdymosi 

erdvės įstaigoje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praturtintos 

ugdymosi erdvės 

lauke. 

 

 

relaksacijos kambariui 

(šviečiantys kubai, akmenys 

bei kiaušiniai, burbulų 

vamzdžiai, kilimėliai, 

spalvas keičianti kėdė-

grybas, žvaigždžių ir 

planetų rinkinys, jungiamoji 

šviečianti dėlionė ir kt.). 

Nuo 2020-06-01 parengtas 

grafikas funkcionalaus 

relaksacijos kambario 

naudojimuisi viso darželio 

vaikams. 

Visos grupės ir specialistų 

kabinetai atnaujinti 

tipinėmis ir netipinėmis 

(emocinį intelektą 

stimuliuojančiomis 

priemonėmis). 

Iki 2020-09-01 įrengtas 

modernus, šiuolaikinėmis 

IKT mokymosi 

priemonėmis aprūpintas 

logopedo kabinetas. 

 

 

Iki 2020-06-01 įkurta 1 

erdvė netipinėje aplinkoje 

(lauke) - kamerinis kiemelis 

(su lauko muzikos 

instrumentu, 3 suoleliais). 

Iki 2020-10-01 įrengta 1 

žaidimų aikštelė pagal 

higienos reikalavimus. 

(šviečiantys kubai, akmenys bei 

kiaušiniai, burbulų vamzdžiai, 

kilimėliai, spalvas keičianti 

kėdė-grybas, žvaigždžių ir 

planetų rinkinys, jungiamoji 

šviečianti dėlionė ir kt.). 

2020-06-01 parengtas grafikas 

funkcionalaus relaksacijos 

kambario naudojimuisi viso 

darželio vaikams. 

 

 

Visos grupės ir specialistų 

kabinetai atnaujinti tipinėmis ir 

netipinėmis (emocinį intelektą 

stimuliuojančiomis 

priemonėmis).  

 

 

2020-09-01 įrengtas modernus, 

šiuolaikinėmis IKT mokymosi 

priemonėmis aprūpintas 

logopedo kabinetas (smart 

lenta, „Žiburėlio“ 

programomis).  

 

Iki 2020-06-01 įkurta 1 erdvė 

netipinėje aplinkoje (lauke) - 

kamerinis kiemelis (su 4 lauko 

muzikos instrumentais, 3 

suoleliais). 

2020-10-01 įrengtos 2 žaidimų 

aikštelės pagal higienos 

reikalavimus už 282, 92 Eur. 

1.3.Taikyti 

inovacijas 

ugdymo turinio 

įgyvendinimo 

modernizavimui ir 

sėkmingam 

įstaigos įvaizdžio 

formavimui 

Tobulinant ugdymo 

kokybę per 

tinklaveiką, 

partnerystę, 

bendradarbiavimą ir 

veikimą kartu 

Lietuvoje bei 

tarptautiniu mastu, 

vykdyti ir 

koordinuoti 2 

tęstinius dr. A. 

Tamušauskaitės 

parengtus 

tarptautinius 

E_twinning 

projektus: 

1. „Tarpkultūrinės 

komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas 

ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų 

Iki 2020-01-30 pasirašyta 

bendradarbiavimo sutartis 

su VDU Užsienio kalbos 

institutu, Kauno r. Garliavos 

J. Lukšos gimnazija.  

Iki 2020-12-20 deleguota 5 

mokytojų komanda 

dalyvauti 2 projekto 

mokymuose E_twinning 

platformoje tobulinant IKT 

kompetenciją (Web 2 

gebėjimus: informacijos 

valdymo, šiuolaikinių ir IT 

valdymo, tinklinių 

mokymosi ryšių lokaliniu, 

nacionaliniu ir tarptautiniu 

lygmenimis jungimosi bei 

palaikymo); įdiegiant 

inovatyvius mokymo/si 

metodus bei programas 

(doc. L. Navickienės 

2020-01-30 pasirašyta trišalė   

bendradarbiavimo sutartis su 

VDU Užsienio kalbų  institutu 

ir Kauno r. Garliavos J. Lukšos 

gimnazija. 

2020-12-20 6 mokytojai 

dalyvavo 4 projekto 

mokymuose E_twinning 

platformoje tobulinant IKT 

kompetenciją (Web2 

gebėjimus: informacijos 

valdymo, šiuolaikinių ir IT 

valdymo, tinklinių mokymosi 

ryšių lokaliniu, nacionaliniu ir 

tarptautiniu lygmenimis 

jungimosi bei palaikymo); 

įdiegiant inovatyvius 

mokymo/si metodus bei 

programas (doc. L. Navickienės 

Emocinio imitavimo metodą, 

adaptuotą dr. A. 



dalykų pamokose“ 

(bendraautorius – 

Kauno r. Garliavos J. 

Lukšos gimnazijos 

mokytoja dok. K. 

Bliūmienė - 

Grigaitė). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Netipinė aplinka - 

vaikų kūrybiškumo  

plėtotė". 
 

 

Emocinio imitavimo 

metodą, adaptuotą dr. A. 

Tamušauskaitės 

ikimokyklinėse grupėse bei 

M. Arora vaikų emocinio 

intelekto ugdymosi 

programą 2 

priešmokyklinėse grupėse). 

Iki 2020-06-30 parengtas 

mokslinis – praktinis 

pranešimas ir deleguoti 2 

mokytojai skaityti 

praktinius pranešimus 

tarptautinėje konferencijoje 

Lietuvoje pagal projektą 

„Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių 

tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų 

ir kitų dalykų pamokose“. 

 

Iki 2020-11-30 deleguoti 6 

įstaigos  mokytojai ir 20 

Lietuvos mokytojų, 

dalyvavusių E-twinning 

projekte „Netipinė aplinka – 

vaikų kūrybiškumo plėtotė" 

gerosios patirties sklaidai 

KPKC.  

 
Iš Savivaldybės audito ir 

kitų kontroliuojančių 

institucijų gautas labai geras 

arba geras įvertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderni įstaigos interneto 

svetainė atitinkant teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus. 

Tamušauskaitės 

ikimokyklinėse grupėse bei M. 

Arora vaikų emocinio intelekto 

ugdymosi programą  

priešmokyklinio amžiaus 

vaikams 3 grupėse.  

 

 

2020-05-15 parengiau ir 

skaičiau mokslinį – praktinį 

pranešimą ir 3 mokytojai skaitė 

praktinius pranešimus 

tarptautinėje konferencijoje 

„Ekomenas tarpdiscipliniu 

aspektu“ pagal projektą 

„Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų 

integravimas užsienio kalbų ir 

kitų dalykų pamokose“. 

 

 

2020-12-08 18 įstaigos 

mokytojų, dalyvusių įstaigos E-

twinning projekte „Netipinė 

aplinka – vaikų kūrybiškumo 

plėtotė" atliko gerosios patirties 

sklaidą metodiniame renginyje 

naudojant google apss įrankius 

per google meet. 

 

2020-05 Kauno priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 

patikrinimas - pažeidimų 

nenustatyta. 

2020-08-11 visuomenės 

sveikatos centro patikrinimas – 

pažeidimų nenustatyta (Nr. 2-

12 4.80) PA-2885. 

Kauno m. savivaldybės 

administracijos viešosios 

tvarkos skyriaus civilinės 

saugos būklės patikrinimas – 

įvertinta gerai 2020-11-12 (Nr. 

CS- 1-28).  

Įstaigoje nebuvo vykdytas 

išorinio audito patikrinimas.  

Moderni įstaigos interneto 

svetainė atitinka teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus. 

Sudarytos sąlygos visuomenei 

gauti internetu laiku 

informaciją apie įstaigoje 

vykdomą veiklą ir teikiamas 

paslaugas. 

 



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

Užduotys Priežastys, rizikos  

- - 

 

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.  Pasiekti maksimalūs tarptautinio projekto rezultatai: 

2020m. gauti 3 apdovanojimai (visi galimi apdovanojimai 

už 1 projektą Etwinning platformoje per metus): 

 Mano koordinuojamas, į Etwinning platformą 

perkeltas, su 75-iais nariais iš Lietuvos ir užsienio 

(Graikijos, Rumunijos, Turkijos) (darželiais, 

mokyklomis, gimnazijomis, VDU užsienio studentais) 

tarptautinis projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos 

įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų 

ir kitų dalykų pamokose (projekto bendrakūrėja ir 

koordinatorė dokt. K. Grigaitė - Bliūmienė) už 

„Linelis“ įstaigos rezultatus apdovanotas Nacionalinės 

paramos tarnybos Kokybės ženkleliu 2020-10-14. 

 Minėtas projektas vienintelis iš Lietuvos visų lygių 

švietimo įstaigų, dalyvavusių projektų konkurse 

„Europos kalbų dienos“, laimėjo ir pateko į Briuselio 

konferenciją „European Day of languages 2020 

Education begins with language“ ir gavo Europos 

komisijos sertifikatą už geriausių kalbų projektų 

Europoje projekto filmo pristatymą Briuselio 

konferencijoje „European Day of languages 2020 

Education begins with language“ 2020.09.28. 

 Įstaiga gavo Padėką už dalyvavimą konkurse Europos 

kalbų dienos-2020”. Įstaigos rezultatai, kuriuos 

pateikiau konkursui, pilnai atitiko visus nurodytus 

konkurso kriterijus; į konkursą pateko tik 18 Lietuvos 

įstaigų (iš universitetų, kolegijų, mokyklų, gimnazijų, 

darželių). 

Vykdomas tęstinis projektas ir pasiekti 

rezultatai įgalina sėkmingam įstaigos, miesto, 

Lietuvos ir kitų šalių  ugdytinių aktyvumui bei 

kūrybiškumui, kalbinių, meninių, socialinių - 

emocinių gebėjimų ugdymui/si; mokytojus - 

netradicinių formų, metodų paieškai, 

bendradarbiavimui, vadovus - e-partnerystės 

tinklų kūrimui.   

Projekto sėkmės rezultatai, skelbti Kauno 

miesto savivaldybės puslapio 

naujienosehttp://www.kaunas.lt/svietimas/tar

ptautinis-e_twinning-projektas-

tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-

tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-

kalbu-ir-kitu-dalyku-

pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lA

Pu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPi

Nd6okABxp1E, Kauno pedagogų 

kvalifikacijos centro puslapyje skatina 

projekto narių lyderystę bei įsitraukimą į 

aktyvias tarptautines veiklas ugdant vaikų 

kalbą, komunikaciją per integruotas veiklas.   

Įgyta patirtis padės tobulinti ugdymo kokybę 

per tarptautinę projektinę veiklą skatinant 

ugdytinių kalbos ir užsienio kalbos 

gebėjimus bei mokytojų IKT ir bendrųjų 

kompetencijų ugdymui/si.  

 Įgyvendinau tarptautinį projektą Etwinning platformoje 

„Sagliga giden yol“ 2020m. Nacionalinės paramos 

tarnybos pažymėjimas. 

Įgyvendintas projektas su 9 užsienio šalimis ir 

įgyta praktinė patirtis bendradarbiavimui, e-

partnerystės tinklų kūrimui.   

3.3. Aš ir PU mokytoja laimėjome ES projekto „Inovacijos 

vaikų darželyje“ atrankos mokymus ir dalyvavome projekto 

mokymuose 2020-06-19 (dalyvio sutartis Nr. ES IVID -1-

37).  

 

Gerinama ugdymo praktika skatinant darnaus 

vystymosi pokyčius: dalyvauta 96 val. 

mokymuose, parengtas projektas, atliktos 

mokymo/si užduotys, įstaigoje adaptuojama 

projekto metodinė medžiaga įstaigos PU  

mokytojų veikloje.  

2021m. aš ir PU mokytoja vesime ES projekto 

„Inovacijos vaikų darželyje“ mokymus 

Lietuvos  mokytojams, vadovams. 

3.4. Parengiau ir įvykdžiau 3 kvalifikacines programas 

Kauno pedagogų, Klaipėdos rajono švietimo centruose 

vadovams, mokytojams bei specialistams: 2 programos 

tarptautiniams projektams įgyvendinti; 1 programa – 

mokytojų įgalinimui nuotoliniam mokymui/si.  

Keliama vadovų, mokytojų ir specialistų 

kvalifikacija siekiant nuotolinio mokymo/si 

įgalinimo; projektinės veiklos vykdymo bei 

lyderystės skatinimo.  

http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E
http://www.kaunas.lt/svietimas/tarptautinis-e_twinning-projektas-tarpkulturines-komunikacijos-igudziu-tobulinimas-ir-ju-integravimas-uzsienio-kalbu-ir-kitu-dalyku-pamokose/?fbclid=IwAR0SPrKd69yIRki9lAPu_PN2R_6MWKT8GtKOxfKU_XYAaAPiNd6okABxp1E


3.5. 2020-11-03  inicijavau renginį Lietuvoje nuotoliniu būdu 

– nuotolinį folkloro festivalį „Šėltinis - 2020“ naudojant 

Google meet pagal tarptautinį projektą „Tarpkultūrinės 

komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas 

užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“ bendradarbiaujant 

su KPKC (KPKC pažyma Nr. PA -000415). 

Skatinamas vaikų ir mokytojų aktyvumas bei 

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais 

Lietuvoje tobulinant mokytojų IKT, įstaigos 

mokytojai ir specialistai įgijo ir demonstravo 

IKT gebėjimus naudodami Google Apss 

įrankius.  

3.5. Užtikrinau vaikų ir darbuotojų saugumą įstaigos, lauko 

ir kiemo erdvėse.  

 

Apšiltinta 338m2 stogo už 15129,74 Eur.  

Įrengta 1 papildoma žaidimų aikštelės danga 

už 141.46 Eur. 

Nugenėti medžiai ir krūmai (3 vnt.) po 

audros už 150 Eur.  

Salėje nušlifuotas ir nulakuotas parketas už 

1055.00 Eur. 

3.6. Gavus paramą iš programos pienas vaikams, įstaigos 

kieme įrengėme sodą: pasodinome vaismedžius: obelis, 

kriaušes. 

Darbui įgyvendinti sutelkta bendruomenė, 

Babtų medelynas. Sodas įgalins vaikus ir 

mokytojus veikti netipinėje aplinkoje pagal 

įstaigos tarptautinį projektą „Netipinė aplinka 

– vaikų kūrybiškumo plėtotė“.  

 

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

Nebuvo 

 

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. Užsienio kalbos (anglų B lygio) kompetencija. 

7.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymo kompetencija.  

 

 

 

 

 


