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DIREKTORĖS ILONOS SLIESARČIUKIENĖS 

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

_____________ Nr. ________  

                                                                  

Kaunas 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

 Įgyvendinant 2019-2021 metų strateginius ir 2020 metų veiklos planus, siekėme šių tikslų ir 

rezultatų:  

           1 tikslas - gerinti ugdymo(si) kokybę, telkiant įstaigos bendruomenę:  

           atsižvelgiant į tėvų lūkesčius, vaikų poreikius, plačiojo įsivertinimo išvadas 2020 m. tobulinome 

mokytojų IKT panaudojimo ugdymo procese kompetencijas, prasiplėtė ugdymo turinys,  siekėme vaikų 

pasiekimų pažangos visose ugdymosi srityse. Šiam tikslui įgyvendinti buvo panaudojami žmogiškieji 

ištekliai, mokymo lėšos ir spec. lėšos. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio atitinkančio vaiko raidą dalis buvo įvertinta 2 kartus metuose STRAPIS sistemoje. 

Planuojamoji vertė buvo 95%, o faktinė reikšmė, įvertinus rezultatus – 95%. Labai gerai ir gerai ugdymo 

kokybę vertinančių tėvų (globėjų) dalis padidėjo 3%. Planuojamoji vertė buvo 80%, o atlikus tėvų 

apklausą pakilo iki 83%. Pasiekti planuoti šios užduoties įvykdymo rezultatai. 

            2 tikslas - efektyviai valdant finansinius išteklius, pagerinti įstaigos ugdymosi aplinkas, 

užtikrinančias vaikų saugumą: 

           Kadangi 2020 m. nebuvo gautas finansavimas, todėl neatnaujintos planuotos 1 grupės edukacinės 

aplinkos, neįrengta minkšta dalis po vaikų žaidimų įrenginiais, dėl paskelbto karantino nepavyko įrengti 

lauko muzikinės aikštelės. Neatliktas nuogrindų kapitalinis remontas bei neapšiltinti pamatai. Šie darbai 

nukeliami į 2021 m. 2020 m. atnaujintų edukacinių aplinkų dalis nuo bendro pastato ploto (procentais) 0 

%.  

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 
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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. 

 

 

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 

Iki 2020-12-31 ne 

mažiau kaip 5 proc. 

(buvo 90%) 

(8% proc. ikimokyklinio 

amžiaus  vaikų – SUP 

turintys vaikai). 

 

Iki 2020-12-31 ne 

mažiau kaip 5% (buvo 

90% ). 

(75 % priešmokyklinio 

amžiaus vaikų - SUP 

turintys vaikai) 

 

Labai gerai ir gerai – 3% 

(buvo 80%); 

patenkinamai  – 0 %; 

nepatenkinamai – 0 %. 

Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus 

vaikų pasiekimų ir 

pažangos lygio 

atitinkančio vaiko raidą 

dalis buvo įvertinta 2 

kartus metuose STRAPIS 

sistemoje. Planuojamoji 

vertė buvo 95%, o faktinė 

reikšmė, įvertinus 

rezultatus – 95%. 

 

 

 

Labai gerai ir gerai 

ugdymo kokybę 

vertinančių tėvų (globėjų) 

dalis padidėjo 3%. 

Planuojamoji vertė buvo 

80%, o atlikus tėvų 

apklausą pakilo iki 83%. 

Pasiekti planuoti šios 

užduoties įvykdymo 

rezultatai. 

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. 

 

 

 

Įstaigos lauko 

edukacinių erdvių 

atnaujinimas 

 

 

Labai gerai ir gerai – 

85% proc. (buvo 80%); 

patenkinamai  – 0%; 

nepatenkinama – 0%. 

 

 

 

 

 

Iki 2020-12-31 įsigyti 3 

lauko muzikos 

instrumentai. Įrengta 

lauko muzikinė aikštelė  

 

 

 

 

Bendra gerai ir labai gerai 

vaiko savijautą 

vertinančių tėvų (globėjų) 

dalis buvo nustatyta, 

atlikus tėvų apklausą. 

Planuojamoji vertė 

STRAPIS sistemoje buvo 

80%, gauta faktinė 

reikšmė sudarė 85%. 

Įsigyti 3 lauko muzikos 

instrumentai, tačiau dėl 

paskelbto karantino 

nepavyko įrengti lauko 

muzikinės aikštelės. Salėje 

įrengtos interaktyvios 

grindys. Įsigyta naujų 

sporto, logopedinių 
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Iki 2020-12-31 lauko 

žaidimo aikštelėse po 

įrenginiais įrengta 

standarto LST EN 

1177:2008 reikalavimus 

atitinkanti smūgį 

silpninanti danga. 

ugdymo priemonių. 

Negavus papildomų iš 

savivaldybės lėšų, žaidimo 

aikštelėse po įrenginiais 

nebuvo įrengta standarto 

LST EN 1177:2008 

reikalavimus atitinkanti 

smūgį silpninanti danga. 

Šio tikslo įgyvendinimo 

sieksime 2021 metais. 

1.3.Taikyti 

inovacijas ugdymo 

turinio 

įgyvendinimo 

modernizavimui ir 

sėkmingam įstaigos 

įvaizdžio 

formavimui. 

Ikimokyklinio ugdymo 

grupėse ir 

priešmokyklinio ugdymo 

grupėje, tobulinant 

ugdymo kokybę, IKT 

naudojimas ugdymo 

procese  

 

Sukurtos prielaidos 

ugdymo kokybės 

gerinimui telkiant 

mokyklos bendruomenę 

inovatyvių ugdymo 

metodų paieškai, 

keitimuisi, įstaigos 

bendruomenė išmoksta 

inovatyvių, veiksmingų 

bendradarbiavimo 

metodų, siekiant 

pagerinti vaikų 

pasiekimus ir pažangą, 

pagerėjusi ugdymo 

kokybė.  

Įstaigos interneto 

svetainė atitiks teisės 

aktuose nustatytus 

reikalavimus ir 

bendruomenės poreikius. 

Iki 2020-12-31 bus 

įsigyta IKT ugdomųjų 

priemonių ugdymo 

kokybei gerinti, taikant 

šiuolaikiškus ugdymosi 

metodus ir formas visose 

grupėse. 

Iki 2021 -12-31 bus 

parengti ir įgyvendinti 

šeši projektai apie Smart 

programos, robotukų 

Bitutė, interaktyvių 

grindų, knygų, žaidimų 

panaudojimą vaikų 

ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderni įstaigos 

interneto svetainė 

atitinkanti teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus. 

Įsigytas šviesos stalas 

lopšelio grupėje, 3 

triukšmo lygio valdymo 

sistemos, 2 antstaliai 

smėlio terapijai, 

priemonės tyrinėjimams 

grupėje ir lauke. 

Parengti ir įgyvendinti šeši 

projektai apie Smart 

programos, robotukų 

Bitutė, interaktyvių 

grindų, knygų, žaidimų 

panaudojimą vaikų 

ugdymui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įstaigos interneto svetainė 

atitinka teisės aktų 

reikalavimus. Informacija 

nuolat papildoma ir  

atnaujinama.  

 

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

 

Užduotys Priežastys, rizikos  

2.1. Įrengti lauko muzikinę 

aikštelę  

Negautas finansavimas, dėl paskelbto karantino nepavyko įrengti lauko 

muzikinės aikštelės 

2.2. Įrengti lauko žaidimo Negavus finansavimo, iš savivaldybės lėšų, žaidimo aikštelėse po 
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aikštelėse po įrenginiais, 

standarto LST EN 1177:2008 

reikalavimus atitinkančią, 

smūgį silpninančią dangą 

įrenginiais nebuvo įrengta standarto LST EN 1177:2008 reikalavimus 

atitinkanti smūgį silpninanti danga 

 

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. 2020 11 24 pasirašyta sutartis Nr. 2020 11 24/01 su 

AIESEC Lietuva KTU filialo asociacija. Projekto tikslas 

- iki 2030 m. užtikrinti, kad visi berniukai ir mergaitės 

turėtų prieigą prie kokybiško ankstyvosios vaikystės ir 

priešmokyklinio ugdymo ir jie bus pasirengę pradiniam 

išsilavinimui gauti. 

▪Vaikai susipažins su darnaus vystymosi 

tikslais  

▪Pagerins anglų kalbos žinias  

▪Patobulins savo bendradarbiavimo, 

problemų sprendimo ir kitus įgūdžius  

 

3.2. 2020 12 29 pasirašytas ketinimo bendradarbiauti 

protokolas dėl projekto ,,Sportiškas Pilietis 2022“ su VšĮ 

,,Krepšinio akademija Snaiperis“. Projekto tikslas -  

skatinti reguliarų auklėtinių fizinį aktyvumą leisti vykdyti 

numatytas veiklas įstaigos sporto salėje ir atlikti 

komunikacijos sklaidą ikimokyklinio amžiaus vaikams, 

siekiant padėti pritraukti naujų projekto dalyvių. 

▪Sudarytos sąlygos vaikų aktyviai fizinei  

veiklai 

▪Kontaktinės arba nuotolinės paskaitos 

vaikams ir jų tėvams apie sportuojančių 

vaikų mitybą ir įpročius, kasdienius 

iššūkius, kt. aktyvios užduotys 

 

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos uţduotys (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. Pakoreguotų užduočių nebuvo. 

 


