
1 

 

________               JONIŠKIO VAIKŲ DARŢELIS „VYTURĖLIS“       ______________ 
(švietimo įstaigos pavadinimas) 

__________                      DAINA MARCINKIENĖ                        _______ 
(švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) 

 

2018 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 

 
__________ Nr. _______  

____      Joniškis ______ 

 

I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

 

               Joniškio vaikų darţelis „Vyturėlis“ yra biudţetinė savivaldybės įstaiga, ugdanti 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amţiaus vaikus. 2018 metais darţelis ugdymą organizavo 

vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikystės sodas“ ir priešmokyklinio ugdymo 

programa. Į šias programas buvo integruojamos: Sveikatos stiprinimo programa, emocinio 

intelekto ugdymo programa Kimochis ir priešmokyklinio ugdymo priemonių komplektas O PA 

PA.  

                Darţelį lankė 148 vaikai, buvo formuojamos 8 grupės: 2 ankstyvojo amţiaus, 3 

ikimokyklinio amţiaus, 1 mišri ikimokyklinio amţiaus, 1 priešmokyklinio amţiaus ir 1 mišri 

ikimokyklinio priešmokyklinio amţiaus. Pedagogai ugdė 55 specialiųjų ugdymosi poreikių 

turinčius vaikus (kalbos ir kalbėjimo sutrikimai). Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įvertinta 

11 vaikų, iš jų 4 turintys didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  

               2018-2020 metų strategijos ir 2018 metų metinio veiklos plano tikslų įgyvendinimui  

buvo telkiama visa bendruomenė. Pagrindinis tikslas – tobulinti ugdymo kokybę, kuriant 

palankią, saugią, sveiką, vaikų ugdymą skatinančią aplinką. Didelis dėmesys buvo skirtas  

ugdymo turinio planavimui, organizavimui, jį pritaikant skirtingų poreikių ir gebėjimų vaikams, 

vaikų gebėjimų vertinimui, ugdomosios aplinkos kūrimui, lauko aikštynų, edukacinių erdvių 

sukūrimui, tautinės savimonės puoselėjimui. Ugdomoji veikla buvo organizuojama grupėse ir 

lauke. Skatinau pedagogus organizuoti veiklas netradicinėse aplinkose: uţ darţelio teritorijos 

ribų, įvairiose išvykose, tėvelių darbovietėse, gamtoje, kitose neformaliose aplinkose. Tai padėjo 

vaikams geriau paţinti save ir draugus, juos supančią aplinką, ugdė pasitikėjimą savimi, mokė 

orientuotis aplinkoje, įvairiose situacijose. Pilietiškumo ugdymui bei vertybinių nuostatų 

formavimui pedagogai organizavo savaitę be patyčių, išvyką į Senelių namus. Grupių pedagogai 

su ugdytiniais ir jų tėveliais vykdė sveikatos stiprinimo, ekologinius trumpalaikius ir ilgalaikius 

projektus. 

              Sudariau audito grupę, kuri atliko platųjį auditą. Rudenį buvo pradėtas vykdyti giluminis 

auditas pagal 3 sritį – Vaiko ugdymo(si) pasiekimai.  

  Telkiau bendruomenę rinkti antrines atliekas. Darţelis dalyvavo nacionaliniame 

aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojam“, visa bendruomenė rinko baterijas ir elektroninę 

techniką, kuriuos iškeitėme į knygas ir metodines priemones. 

              Vaikams buvo sudarytos sąlygos lankyti papildomo ugdymo būrelius: krepšinio, 

aerobikos, muzikos, dailės, šokių ir anglų kalbos.  

               Darţelyje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai: 1 ekspertas, 5 metodininkai, 11 vyr. 

auklėtojų. Pedagogus skatinau aktyviai dalyvauti įvairiuose kvalifikaciniuose seminaruose, 

kursuose, respublikinėse metodinėse-praktinėse konferencijose, parodose, konkursuose. 
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Direktorius tobulino kvalifikaciją vadybinės kompetencijos, korupcijos, finansų, sveikatos, 

darbuotojų motyvacijos, mobilizacijos seminaruose, dalyvavo konferencijose, patirties sklaidos 

veiklose. 

              Darţelis aktyviai bendradarbiavo su rajono, respublikos, uţsienio ikimokyklinėmis 

įstaigomis, mokyklomis, socialiniais partneriais. Labai dţiugina ir suteikia daug teigiamų emocijų 

ugdytiniams ir pedagogams glaudus bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos Aucės 

savivaldybės darţeliu „Piladzitis“. 

             Nuolat buvo bendradarbiaujama su ugdytinių tėvais: vyko visuotiniai, grupių, tėvų 

tarybos susirinkimai, buvo skaitomos paskaitos tėvams, stengiamasi juos įtraukti į ugdymo 

procesą, aptariami vaikų adaptacijos, pasiekimų vertinimo, ugdymo(si) klausimai. Tėvai aktyviai 

dalyvavo organizuojamose parodose, projektuose, ugdomojoje veikloje. 2% paramos uţ 2017 

metus gauta 1258,17 eurų, kurie bus skirti lauko aikštelių įrengimų įsigijimui. 

              Lietuvos 100-mečio jubiliejui pedagogai inicijavo daug įdomių, prasmingų renginių, 

kuriuos padėjau įgyvendinti. Vasario 16-ajai skirtas šventinis renginys, apimantis visą Lietuvos 

istoriją, „Maţom rankelėm apglėbkim gimtą šalį“, buvo parodytas mūsų partneriams iš Latvijos 

Respublikos Aucės savivaldybės vaikų darţelio „Piladzitis“, kurie atvyko pasveikinti valstybės 

šventės proga. Dar šis renginys buvo parodytas darţelio bendruomenei M. Slančiausko 

progimnazijos meno salėje. Jubiliejaus proga darţelis Lietuvai dovanojo renginių: „Aš bėgu – 

2018“, „Šimtas namelių Lietuvos paukšteliams“ (tėveliai padarė 110 inkilėlių paukšteliams), 

„100 moliūgų šventė“, „Pelėdţiukų“ grupės ugdytiniai su tėveliais nupynė 100 metrų tautinę 

juostą, papuošė darţelio aplinką pavasarinėmis gėlėmis „100 ţiedų Lietuvai“, sukurta knyga 

„Maţom rankelėm apglėbkim gimtą šalį“ į kurią sudėti grupių vaikų ir tėvelių palinkėjimai 

Lietuvai, padarytas nuotraukų albumas „Šimtas darţelio akimirkų“. Baigiantis metams tėveliai 

sukūrė 110 šventinių namelių, kurie darţelio patalpose virto Kalėdiniu miesteliu.  

  Inicijavau prisijungimą prie socialinio tinklo Facebook, kur buvo teikiama aiški, 

prieinama, sisteminga informacija apie darţelio veiklą, ugdymo procesą.  

              Darţelio specialistai, grupių pedagogai turi nešiojamus kompiuterius, kurie yra sujungti į 

bendrą tinklą. Veiklos planavimas, vaikų lankomumo ţiniaraščių pildymas, valgiaraščių 

sudarymas – visa tai daroma informacinių technologijų pagalba. Vyr. buhalteris visą buhalterinę 

apskaitą vykdo programose LABBIS, BONUS.   

               2018 metai buvo baigti be skolų, darţeliui skirtos lėšos panaudotos pagal programas. 

Priešmokyklinėms grupėms nupirktos interaktyvios SMART lentos, lopšelio grupėms pakeisti 

staliukai ir kėdutės, 7 grupėms pakeistos vaikų persirengimo drabuţinės. Virtuvėje pakeistos 

kriauklės ir stalai, įsigyta naujos įrangos maisto gamybos procesui gerinti, nupirkti 2 šaldytuvai 

maisto produktams laikyti sandėlyje. Sutvarkytas šilumos mazgas ir pakeistas šilumokaitis, kurio 

pakeitimas labai pagerino karšto vandens kokybę. Atlikti elektrotechnikos, elektroninių ryšių, 

gaisrinės signalizacijos ir apsaugos signalizacijos projektavimo darbai. Atlikti vidaus patalpų 

būklės gerinimo darbai: smulkūs grupių, valgyklėlės, sandėlio  remontai, sporto salėje 

sutvarkytos sienos. Telkiau bendruomenę aplinkos tvarkymo, teritorijos grąţinimo darbams.  

   Darţelio mikroklimatas demokratiškas, grindţiamas skaidrumo ir lygių galimybių 

principu. Visada palaikau ir skatinu bendruomenės narių aktyvumą, vertinu ir padedu įgyvendinti 

jų idėjas. Darbuotojai ţino savo pareigas ir prisiima atsakomybę.     

               Sudariau sąlygas Vilniaus universiteto Edukacinės ir vaiko psichologijos magistrei  

darţelyje atlikti tyrimą „Priešmokyklinio amţiaus vaikų vykdomosios funkcijos ir tėvų teikiama 

parama“. Aušros gimnazijos moksleiviai lankėsi darţelyje „Karjeros savaitė 18“, buvo 



3 

 

supaţindinti su darţelyje vykstančia veikla, profesijomis.  

               Atnaujinau darbuotojų pareigybių aprašymus, supaţindinau darbuotojus ir patvirtinau 

naujus tvarkos aprašus, Etikos kodeksą. 

               Dalyvauju Joniškio rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų 

dalies, tenkančios savivaldybei, apskaičiavimo, paskirstymo ir naudojimo darbo grupės veikloje. 

               Didţiausia problema–netvarkingos, suskilinėjusios, sutrupėjusios pagrindinių lauko takų 

plytelės, atsiradę dideli tarpai tarp jų. Vaikams saugumo nesuteikia darţelio teritorijoje įkurtas 

Joniškio švietimo centras, nes daţnai paliekami atidaryti vartai, po teritoriją vaikšto svetimi 

ţmonės. Valgyklėlėje reikia pakeiti stalus ir kėdutes, nes šie baldeliai tarnauja jau 35 metus. 

               Direktorius 2018 metais padėjo gerinti vaikų darţelio „Vyturėlis“ ugdymo(si) ir veiklos 

rezultatus, sudarydamas sąlygas tobulinti ugdymo(si) kokybę, gerinti ugdymo sąlygas, dalyvauti 

įvairioje švietėjiškoje veikloje ir skleisti gerąją darbo patirtį.  

 
 

 

II SKYRIUS 

METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai 

Metų uţduotys 

(toliau – 

uţduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatų 

vertinimo rodikliai 

(kuriais 

vadovaujantis 

vertinama, ar 

nustatytos uţduotys 

įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai 

1.1.  Inicijuoti 

platųjį ir 

giluminį veiklos 

įsivertinimus 

 

 

 

 

Atlikti įstaigos 

platųjį veiklos 

įsivertinimą ir 

giluminį veiklos 

įsivertinimą pagal 3 

sritį – vaiko 

ugdymo(si) 

pasiekimai. 

 

Platųjį veiklos 

įsivertinimą atlikti 

iki 2018-05-31 

Giluminį veiklos 

įsivertinimą atlikti  

iki  2018-12-31 

Direktoriaus įsakymu paskirta 

audito grupė 2018 m. geguţės 

mėnesį atliko platųjį auditą, 

įvertino 5 veiklos sritis 

(ikimokyklinio ugdymo 

mokyklų kultūra, vaiko 

ugdymas ir ugdymasis, vaiko 

ugdymo(si) pasiekimai, parama 

ir pagalba vaikui, šeimai ir 

IUM valdymas).  Rudenį 

pradėtas giluminis auditas 

pagal 3 sritį „Vaiko ugdymo(si) 

pasiekimai“ – 3.1. veiklos 

rodiklį „Vaiko raidos ir 

pasiekimų vertinimas“. 

Tėveliams ir pedagogams 

išdalintos anketos dėl vaikų 

vertinimo. Anketos duomenys 

dar apdorojami. 

1.2. Skatinti 

pedagogus  

organizuoti 

ugdomąją veiklą 

netradicinėse 

Pedagogai 

organizuos įvairias 

ugdomąsias veiklas 

netradicinėse 

aplinkose 

Veiklas organizuoti 

per mokslo metus. 

 

 

 

Įdomios, prasmingos veiklos,  

naudojant tik natūralias 

medţiagas, vyko darţelio 

teritorijoje ir uţ jos ribų. 

Ugdomosios veiklos buvo 
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aplinkose 

 

(stebėjimai lauke, 

pasivaikščiojimai 

uţ darţelio ribų, 

išvykos, 

ekskursijos). 

 

 

organizuotos: Bariūnų poilsio 

zonoje, Joniškio priešgaisrinio 

gelbėjimo tarnyboje, Joniškio 

duonos kepykloje, pašte, 

Joniškio šiluminėje katilinėje, 

istorijos ir kultūros muziejuje, 

poilsio parke, Saulės gatvės 

parke, Raudonojoje sinagogoje, 

parduotuvėse, Melioratorių 

aikštės teritorijoje.  

 

1.3. Gerinti 

vaikų saugumą 

ir higienos 

reikalavimus 

uţtikrinančią 

aplinką 

 

Pertvarkyti įstaigos 

darbuotojų darbo 

krūvius, neviršijant 

Joniškio 

savivaldybės 

patvirtintų etatų 

skaičiaus 

 

Iki 2018-09-01 

pertvarkyti įstaigos 

etatus, kad grupėse 

būtų uţtikrintas 

vaikų saugumas ir  

tinkamas higieninių 

reikalavimų 

vykdymas 

Nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. buvo 

pertvarkyti aptarnaujančio 

personalo etatai, kad 

kiekvienoje grupėje dirbtų po 1 

auklėtojo padėjėją. 1 auklėtojo 

padėjėjas dirba valgyklėlėje. 

Šis pertvarkymas pagerino 

pedagogų darbą, uţtikrino 

vaikų saugumą.  

 

1.4. Plėtoti 

ryšius su 

uţsienio 

partneriais 

 

 

 

 

 

 

 

Aktyviai 

bendradarbiauti su 

Latvijos 

Respublikos Aucės 

savivaldybės vaikų 

darţelio 

„Piladzitis“ 

bendruomene, 

organizuoti  

bendrus renginius 

Lietuvos ir Latvijos 

100-mečių proga. 

Bendri renginiai 

Lietuvos ir Latvijos  

šimtmečių proga – 

vasario 16 d. ir 

lapkričio 18 d. 

Jungtinis darţelių 

renginys Ţagarėje 

geguţės 31 d. 

 

 

 

 

Darţelis palaiko labai 

draugiškus ryšius su Latvijos 

Respublikos Aucės 

savivaldybės vaikų darţeliu 

„Piladzitis“. 2018 metai 

Lietuvos ir Latvijos valstybių 

šimtmečio metai. Darţelių 

pedagogai ir ugdytiniai buvo 

susitikę net 4 kartus: vasario 15 

d. latviai buvo atvaţiavę 

sveikinti darţelio 

bendruomenės Lietuvos 

šimtmečio proga; kovo 14 d. 

darţelio komanda dalyvavo 

draugiškose Lietuvos – Latvijos 

sportinėse varţybose Aucėje; 

geguţės 30 d. mūsų darţeliai 

susitiko Ţagarės poilsio zonoje, 

kur praleido kartu visą dieną; 

lapkričio 18 d. vykome 

sveikinti savo draugų Latvijos 

100-čio proga.  

 

1.5. Sudaryti 

sąlygas vaikų 

sveikatos 

stiprinimui 

lauke 

Darţelio teritorijoje 

sukurti edukacines 

erdves, kurios 

padės stiprinti 

vaikų sveikatą 

Iki 2018-08-01 

sukurti edukacines 

erdves lauke. 

 

 

Darţelio teritorijoje vaikams 

buvo sukurtos edukacinės 

erdvės, kurios skatina vaikus 

judėti, grūdintis, stiprina jų 

sveikatą. Erdves planavo, kūrė 

darţelio bendruomenė – 

darbuotojai ir tėveliai. Padaryti 

2 basų kojų takai: trumpas ir 

ilgas; futbolo vartai ir krepšinio 

stovai. Erdves planuojama kurti 

ir 2019 metais. 
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2. Uţduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo) 

 

Uţduotys Prieţastys, rizikos  

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

2.5.  
 

 

3. Uţduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos 
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams) 

 

Uţduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai 

3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

3.5.  
 

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

 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 

ir jų rodikliai 

4.1.    

4.2.    

4.3.    

4.4.    

4.5.    
 

III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŢDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS 
 

5. Pasiektų rezultatų vykdant uţduotis įsivertinimas 

 

Uţduočių įvykdymo aprašymas 
Paţymimas atitinkamas 

langelis 
5.1. Uţduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☐ 

5.2. Uţduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius                      Gerai X 

5.3. Įvykdytos tik kai kurios uţduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai ☐ 

5.4. Uţduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 
 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

 

6.1. Bendroji kompetencija – mokėjimas mokytis. 

6.2. Vadovavimo sričių kompetencija – strateginis švietimo įstaigos valdymas 
 

____________________                 __________                    _________________         ________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 
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IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 
 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Atsiţvelgiant į 2018-2020 metų strategijos ir 2017-

2018 m. m. veiklos plano pasiektus rezultatus ir rodiklius, siūlome darţelio direktoriaus veiklą 

įvertinti gerai. 

___________________________      __________               _________________          _______ 
(mokykloje – mokyklos tarybos                           (parašas)                           (vardas ir pavardė)                     (data) 

įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –  

savivaldos institucijos įgaliotas asmuo  

/darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo) 

 

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  ______________________________________  
 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 

______________________                 __________            _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                        (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________. 

 

IV SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŢDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų uţduotys 

(nustatomos ne maţiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uţduotys) 

 

Uţduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

uţduotys įvykdytos) 

9.1. Tobulinti darţelio 

informavimo sistemą 

Gerinti informacijos apie 

darţelio veiklą skleidimą, 

organizuoti greitesnį vidaus 

dokumentų perdavimą 

darbuotojams. 

Darţelio bendruomenei ir 

visuomenei bus teikiama  

įvairiapusė informacija apie 

darţelio veiklą. Darbuotojai 

tarpusavyje lengviau dalinsis 

informacija. Iki 2019-12-31 

9.2. Siekti aktyvesnio 

poreikio mokymuisi, 

informacijos įsisavinimui ir 

perteikimui.   

Skatinti darbuotojus 

tobulinti kvalifikaciją, 

įgytas ţinias panaudoti savo 

veikloje, perteikti 

bendradarbiams. 

Kompetentingi darbuotojai 

savo veikloje pritaikys įgytas 

ţinias, skatins tobulėti 

bendradarbius, didins ugdymo 

kokybę. Iki 2019-12-31 

9.3. Vidaus ir lauko erdves 

paversti edukacinėmis 

erdvėmis 

Lauke (pasivaikščiojimo 

erdvės)  ir vidaus patalpose  

(koridoriai, laiptinės) įkurti 

edukacines  erdves 

Naujos edukacinės erdvės 

suteiks ugdytiniams naujų 

potyrių, lavins kūrybą, 

vaizduotę. Iki 2019-09-01 

9.4. Skatinti veikloje 

efektyviau naudoti 

informacines technologijas 

Veiklos planavimui, 

ugdytinių vertinimui, vidaus 

dokumentų perdavimui 

naudoti informacines 

Veiklos planavimas ir 

organizavimas informacinėmis 

technologijomis gerins 

darbuotojų darbo kokybę, 
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technologijas  palengvins dokumentų 

susisteminimą. Iki 2019-12-31 

 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uţduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali 

turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias uţduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

 

10.1. Lėšų stoka 

10.2. Nedarbingumo paţymėjimai 

10.3.  

 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 
(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    (data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

 

Susipaţinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      (data) 

 

 

 

 

 


