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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

 

Įgyvendinant strateginius ir 2018 metų tikslus buvo teikiamos kokybiškos, prieinamos ir 

gyventojų poreikius atitinkančios švietimo paslaugos.  

Vienas svarbiausių prioritetų – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą. 

Įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis 

bendrai finansuojamą projektą (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-01-0002) „Tikslinių transporto priemonių 

(geltonųjų autobusų) įsigijimas“ gautas mokyklinis autobusas IVECO DAILY.   

Įgyvendinant ikimokyklinio ugdymo programą „Mažieji žingsneliai“  kokybišką ugdymą gavo 44 

ugdytiniai ir pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdėsi 17 vaikų. Vaikų pasiekimų vertinimas buvo 

vykdomas pagal ugdymosi pažangą nusakančius žingsnius. Logopedinė pagalba buvo teikiama 18 vaikų.  

Įsigyta ir vykdoma vaiko emocinio-socialinio ugdymo programa „Kimochi“. Su programos 

vykdymo ypatumais susipažino 6 pedagogai. 

Pasinaudojus mokyklinio autobuso teikiamomis galimybėmis, dalis veiklų vykdomos 

netradicinėje aplinkoje už įstaigos ribų (Pakruojo krašto „Žiemgalos“ muziejus, parduotuvės,  Joniškio 

muziejus, išvykos į gamtą ir pan.)  

Vykdytas respublikinis interaktyvus projektas, skirtas Lietuvos 100-mečiui paminėti „Kaip surasti 

Lietuvą 2018“.  

Parengti ir įgyvendinti LKT edukaciniai projektai vaikams „Pasaka atgyja lėlėmis“ (2000 eurų) ir 

bendruomenei „Nuo teorijos prie praktikos“ (3500 eurų).  

Įstaigos internetinėje svetainėje www.zeimelioddcazuoliukas.lt nuolat atnaujinama informacija, 

pateikiami naujausi teisės aktai ir dokumentai, informuojama apie įstaigoje vykdomas veiklas. Veiklos 

viešinamos ir www.pakruojis.lt svetainėje. 

Sudarytos trišalės mokymo sutartys su ŠU, Klaipėdos valstybine kolegija, Tęstinių ir nuotolinių 

studijų institutu. VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru (Pakruojo Skyriumi), Žeimelio 

ŽŪM. Įstaigoje per metus mokymo praktika atlieka 4-5 studentai. 

Tobulinant  saugios ir sveikos ugdymo aplinkos kokybę, buvo atnaujinti lauko sporto įrengimai ir 

įsigyti 5 nauji. „Meškučių“ grupėje atliktas prausyklos ir tualeto remontas, atnaujinti grupių edukaciniai 

kampeliai. Vykdomos sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo bei prevencinės programos: „Įveikime kartu“, 

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Saugaus elgesio ir savisaugos įgūdžių ugdymas. Dalyvaujame 

„Sveikatiados“ projekte. Kasmet vyksta prevencinės veiklos „Savaitė be patyčių“. 

Patvirtintas vaikų sveikatai palankus valgiaraštis, vaikai maitinami pagal sveikatai palankios 

mitybos principus. 

Įsigyta, bet dar nepastatyta, dalis tvoros, kadangi pritrūko lėšų. 

Skatinant  kultūros veiklos plėtrą ir kultūros prieinamumą įsteigtas Žeimelio TAU (III amžiaus 

universitetas), sudarytos sąlygos vyresnio amžiaus žmonių geresnei socialinei integracijai į visuomenę, 

palaikant jų darbingumą, fizinį aktyvumą, keliantį žinių bei kultūros lygį. 

http://www.zeimelioddcazuoliukas.lt/
http://www.pakruojis.lt/


Tęsiamas glaudus bendradarbiavimas su Latvijos darželiais: Latvijos Tukumo savivaldybės 

Džiūkstės mokykla-darželiu, Latvijos Rundalės savivaldybės Mārpuķītē darželiu, Rygos miesto 49 

darželiu. Žeimelio darželio-daugiafunkcio centro „Ąžuoliukas“ bendruomenė – vaikai, ikimokyklinio 

ugdymo mokytojos – sveikinome savo draugus latvius su jų šimtmečio švente ir dovanojome savo rankų 

darbelius bei muzikinį sveikinimą latvių kalba.  

Keturių Rygos darželių auklėtojos lankėsi pas mus svečiuose, susipažino su mūsų įstaiga ir 

ugdymo metodais. 

Bendradarbiaujant su Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešąja biblioteka vykdomas 

projektas „Ateik! Bendrauk, kurk, tobulėk!“ 

Bendradarbiaujant su VŠĮ Meninės tekstilės dirbtuvės „Arasai“ buvo pasirašytos 

bendradarbiavimo sutartys projektų vykdymui „Juodai balta dėlionė“ ir Edukacija baltiškais ženklais“. 

Įstaigoje veikia 2 NVŠ būreliai, kuriuos lanko 45 vaikai. 

   

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. Įgyvendinti 

Asmens duomenų 

apsaugos reglamentą 

Įstaigoje užtikrintas 

Asmens duomenų 

apsaugos reglamento 

reikalavimų 

laikymasis 

1.1. Supažindinta įstaigos 

bendruomenė su pasikeitusiais 

reikalavimais asmens duomenų 

apsaugos srityje. 

1.2. III ketv. atnaujinti vidaus 

teisės aktai asmens duomenų 

apsaugos klausimais. 

1.3. Nustatytos procedūros, 

kaip bus prašomas, gaunamas 

ir užfiksuojamas duomenų 

subjekto sutikimas dėl asmens 

duomenų naudojimo 

konkrečiais tikslais.  

1.4. Paskirtas darbuotojas, 

kuris atliks asmens duomenų 

apsaugos pareigūno funkcijas. 

Parengta ir 

patvirtinta asmens 

duomenų 

saugojimo politika 

ir jos įgyvendinimo 

priemonių, 

parengtos ir 

patvirtintos asmens 

duomenų tvarkymo 

taisyklės. 

Atnaujinti vidaus 

teisės aktai asmens 

duomenų apsaugos 

klausimais. 

Darbuotojai 

pasirašytinai 

supažindinti su 

pasikeitusiais 

reikalavimais 

asmens duomenų 

apsaugos srityje. 

1.2. Kurti ir plėtoti 

lauko edukacines 

erdves 

Atnaujinta vaikų 

žaidimų aikštelė 

pagal Higienos 

normų reikalavimus 

vaikų žaidimų 

aikštelėms, 

pasirengta lauko 

žaidimų aikštelės 

įrenginių metinei 

patikrai 

1.2.1. Atnaujinti žaidimų 

aikštelės įrenginiai, įsigyti 3 

nauji įrenginiai.  

1.2.2. Aikštelių įrenginių 

metinė patikra atlikta iki 2018-

11-01. 

Atnaujinti žaidimų 

aikštelės įrenginiai, 

įsigyti 5 nauji 

įrenginiai.  

Aikštelių įrenginių 

metinė patikra 

atlikta 2018-07-24. 

1.3. Stiprinti 

bendradarbiavimą su 

socialiniais partneriais 

Socialiniai partneriai 

aktyviai dalyvauja 

vykdomose bendrose 

projektinėse veiklose 

1.3.1. Dalyvauta 2–3 

bendruose renginiuose su 

socialiniais partneriais 

Vasario 16-osios 

paminėjimas „Tu 

mūsų širdyse 

viena“ 

Vaikų gynimo 

diena 



Jurginų šventė 

„Pražyda jurginė 

Žeimely“ 

Rudenėlio šventė 

„Moliūgų fiesta“ ir 

kt. 

 

2. Užduotys, 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. Užduotys ar 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. Įsigytas mokyklinis autobusas IVECO DAILY Į įstaigą pavėžėjami 12 ugdytinių, 

gyvenančių toliau nei 3 km ir neturėjusių 

galimybės pasiekti ugdymo įstaigą. 
3.2. Įsteigtas 0,5 etato vairuotojo pareigybės. 

3.3. Stogo dalies remontas Suremontuota prakiurusi stogo dalis, 

vanduo nebėga į patalpas. 

3.4. Parengtas ir patvirtintas įstaigos strateginis planas 

2019-2020 m. 

Sėkmingai planuojama ir vykdoma įstaigos 

veikla 

 

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.    

4.3.    

4.4.    

 



III SKYRIUS 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJŲ 

TOBULINIMAS 

 

5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas 

Užduočių įvykdymo aprašymas 
Pažymimas atitinkamas 

langelis 

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai ☒ 

5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai ☐ 

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

5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai ☐ 

 

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti 

6.1. 

6.2. 

 

_________direktorė____              __________            Alina Jokimčienė   2019-01-21 
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                        (data) 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 

7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai:  _____________________________________________  
 _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________  

 

____________________                        __________               _________________     __________ 

(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 UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

 

9. Kitų metų užduotys 

(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys) 

Užduotys Siektini rezultatai 

Rezultatų vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 

užduotys įvykdytos) 

9.1. Dalyvauti projekte pagal 2014-

2020 metų Europos sąjungos fondų 

investicijų veiksmų programos 9 

prioriteto „Visuomenės žmogiškųjų 

išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-

ESFA-K-728 priemonę 

„Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo 

mokyklų veiklos tobulinimas“ 

Patvirtintas projektas ir 

galimybė jį vykdyti su projekto 

partneriais: Vilniaus l/d 

„Aušrelė“, Plungės r. Platelių 

UDC, Naujosios Akmenės l/d 

„Atžalynas“ skyrius 

„Žvaigždutė“, Mažeikių r. 

Viekšnių l/d „Liepaitė“  

Vykdomas projektas 

„Virtualios aplinkos 

pritaikymas sveikos 

gyvensenos įgūdžių ugdymui“ 

 

9.2. Įstaigos patalpų atnaujinimas, 

siekiant Lietuvos higienos normos 

HN:75:2016 „Ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“ atitikimo. 

Patalpos atitiks higienos normos 

HN:75:2016 reikalavimus, 

darbas ir ugdymas vyks 

estetiškose aplinkose. 

Atliktas grupių virtuvėlių 

remontas, išdažytos grupių 

miegamųjų lubos 

9.3. Dalyvauti nacionalinio projekto 

„Lyderių laikas 3“ kūrybinės 

komandos veiklose Pakruojo r. 

savivaldybėje 

Savivaldybės kūrybinė komanda 

kartu su tyrėjų komanda gilinsis 

į rajono švietimo srities 

problemas, apjungs visą 

švietimo bendruomenę, kurs 

visiems priimtiną tvarų pokyčių 

modelį. 

Sukurtas visiems priimtinas 

tvarus pokyčių modelis 

9.4. Tobulinti krizių valdymo 

gebėjimus mokymuose ir užtikrinti 

stabilų įstaigos darbą. 

Gebėti spręsti konfliktines 

situacijas, žinoti ir pritaikyti kuo 

veiksmingesnes prevencines 

priemones. 

Sukurtas krizių valdymo 

įstaigoje aprašas, suformuota 

komanda, nustatytos 

komandos narių funkcijos. 

 

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

neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis) 

(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu) 

10.1. Atmesta paraiška dėl dalyvavimo projekte. 

10.2. Lėšų trūkumas. 

10.3. Žmogiškieji faktoriai – laikinas nedarbingumas, kt. aplinkybės. 

 

______________________                 __________           _________________         __________ 

(švietimo įstaigos savininko teises ir                     (parašas)                            (vardas ir pavardė)                    

(data) 

pareigas įgyvendinančios institucijos  

(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens 

pareigos) 

Susipažinau. 

____________________                 __________                 _________________         __________ 

(švietimo įstaigos vadovo pareigos)                  (parašas)                               (vardas ir pavardė)                      

(data) 

 

 

 

 

 


