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I SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

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

 
          1.  Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ (toliau – Mokykla) strateginiai tikslai:  
 
          1.1. Išplėsti partnerystės su šeima ryšius. 
          2021 metais vykdyti bendri renginiai, projektai: tėveliai aktyviai dalyvavo Rugsėjo 1-osios 
šventėje, iš ekologinio-aplinkosauginio projekto ,,Ką papasakos Neptūnas” lėšų suorganizuota 
ekskursija į Ventės ragą, Dreverną. Vaikai su tėvais mielai dalyvavo moliūgų-žibintų dirbtuvėlėse-
parodoje, pristatė gausybę dirbinių ,,Rudenėlio išdaigos” ekspozicijai. Tėveliai prisidėjo rengiant 
vaikų Mokyklos baigimo šventes. 
          1.2. Diegti inovatyvias idėjas ir metodus vaikų ugdymo(si) procese. 
          Visos Mokyklos grupės aprūpintos kompiuteriais, multimedija. 2021 m. įsigyta 20 
planšetinių kompiuterių, pradėtos naudoti elektroninės pratybos ,,EMA mažiesiems”.  
          1.3. Turtinti Mokyklos materialinę bazę, atnaujinti bei kurti naujas, saugias, estetiškas vaikų 
ugdymo(si) erdves. 
           Mokyklos kieme sumontuotas STEAM veiklai skirta erdvė, suformuotas rožynas. 5 grupėse 
įrengti kondicionieriai, atnaujintos Mokyklos salės lubos. Šešios grupės aprūpintos naujais žaislais. 
Atnaujintos lauko žaidimų aikštelių dangos (pilnai atitinka higienos normas). 
  
         2. 2021 m. veiklos plano tikslai: 
         2.1. Efektyvus ir savalaikis Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų valdymas. 
          Dokumentai reguliariai peržiūrimi ir atnaujinami pagal LR Vyriausybės priimtus įstatymų 
pakeitimus. 2021 m. Mokykloje vyko vidaus auditas. Atsižvelgiant į audito išvadas, ištaisyti visi 
trūkumai. 
         2.2.  Sudaryti sąlygas tikslingam ir efektyviam sveikatos kompetencijos įgūdžių formavimui. 
2021 metais Mokykloje vykdyti sveikatos stiprinimo, ugdymo ir mokymo užsiėmimai. 
Atkreipiamas reikšmingas dėmesys į traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, todėl sausio 
mėnesį grupėse organizuoti užsiėmimai tema „Saugus elgesys žiemą“, o gegužės mėnesį – „Saugi 
vasara 2021“. Gautos lėšos sveikatingumo projekto ,,Sveikatos lobynėlis” įgyvendinimui. 
        Dalyvavome respublikiniuose fizinio aktyvumo projektuose ,,Šaltuko išdaigos”, ,,Velykų 
kiškių bėgimas 2021”, vykdėme veiklas per Pasaulinę sveikatos dieną, Europos judumo savaitę, 
dieną be automobilio. 
        2021 m. mokykloje vyko vasaros stovykla ,,Atrask save, pažink draugą”, kurios metu keletą 
kartų lankėmės Tauragės baseine, tokia aktyvi ir smagi veikla vaikams labai patiko. Taip pat 
aktyvios veiklos organizuotos Taurų nuotykių parke, Pagramančio regioniniame parke, prie upės 
Jūra, Kartų parke.  
          2.3. Dalijimasis gerąja patirtimi (per renginių, išvykų, konkursų organizavimą, dalyvavimą 
juose ir pan.). 
           Mokyklos logopedė ir spec. pedagogė dalyvavo ir skaitė pranešimus Klaipėdos miesto 
pedagogų švietimo ir kultūros centro organizuotoje metodinėje dienoje ,,Patirties, dirbant su 



individualių poreikių vaikais, sklaida”. Dalyvavo respublikiniuose logopediniuose projektuose, 
konkursuose, akcijoje ,,Nenurašyk, o palaikyk”. 
            Gegužės mėnesį organizavome respublikinį interaktyvų laiudies dainų ir šokių festivalį 
,,Linksmoji gegužinė” ir sulaukėme labai daug dalyvių iš visos Lietuvos. 
          2021 m. keturios Mokyklos grupės lankėsi gyvūnų prieglaudoje Rūgalių kaime, 4 grupės – 
Taurų parke, 3 grupės – Pagramančio regioniniame parke, 3 grupės – Tradicinių amatų centre, 2 
grupės – Tauragės krašto muziejuje, 3 grupės – B. Baltrušaitytės bibliotekoje (Filmų ciklas su 
edukacija Kino2bliss, spektaklis vaikams, susipažinimas su bibliotekos taisyklėmis), 2 grupės su 
tėveliais ir mokytojais vyko į Ventės ragą ir Dreverną, 1 grupė vyko į Tauragės STEAM centrą. 
Vykdyta daug veiklų už Mokyklos ribų. 
            2021 m. daug dėmesio skirta ekologijai: Europos atliekų mažinimo savaitė, Žemės diena, 
LR Aplinkos apsaugos ministerijos inicijuota ,,Klimato savaitė”, diena be automobilio, VšĮ 
,,Žaliasis taškas” viešnagė Mokykloje, akcija ,,Paukšteliams mes draugai”. Gautas finansavimas 
ekologinio-aplinkosauginio projekto ,,Ką papasakos Neptūnas” įgyvendinimui.  
 

 
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. Stiprinti 
darželio ir tėvų 
bendradarbiavimą 

Aktyvus tėvelių 
dalyvavimas 
darželio veiklose, 
taip pat 
ugdymo(si) 
veiklose. 
Teikiami 
siūlymai, idėjos. 
 
Ugdytinių tėvai 
aktyviai dalyvauja 
tobulinant įstaigos 
veiklą. 
 

Organizuota tėvų apklausa 
dėl vaikų saugumo 
darželyje, Apklausoje 
dalyvavo 90 proc. 
respondentų.  
 
 
 
 
Visi ugdytinių tėvai 
supažindinti su jų vaikų 
padaryta pažanga ir 
pasiekimais  (iki 2021-12-
31). 
 
 
 
 
Suorganizuoti ne mažiau 
kaip 2 tėvų susirinkimai  
per metus (iki 2021-12-
31). 
 
Suorganizuota 1 atvirų 
durų diena / vakaras per 
metus (iki 2021-12-31). 
 
Suorganizuotos ne mažiau 
kaip 2 Tėvų aktyvo 
diskusijos – praktinės 

Apklausoje dėl vaikų 
saugumo dalyvavo 80 
proc. tėvų. Tėvai puikiai 
įvertino vaikų saugumą ir 
aplinką darželyje. Vaikai 
darželyje jaučiasi 
emociškai gerai. 
 
 
Tėvai supažindinami su 
vaikų padaryta pažangą du 
kartus metuose per grupių 
susirinkimus. Taip pat apie 
vaikų pažangos pokyčius 
tėvai gali stebėti prisijungę 
“Mūsų darželis” (95 proc.) 
 
 
Dėl pandemijos buvo 
organizuojami  atskirų 
grupių tėvelių 
susirinkimai. 
 
Dėl pandemijos atvirų 
durų dienos 
neorganizavome. 
 
Organizavome tris  Tėvų 
aktyvo diskusijas 
nuotoliniu būdu.  



veiklos sesijos ugdymo 
kokybei tobulinti (iki 
2021-12-31). 
 
Suorganizuoti 4 bendri 
renginiai su tėvais 
(Adventinės vakaronės iki 
12-01 d., Kalėdinės 
Eglutės įžiebimas iki 12-
10 d., Kalėdinės Eglutės 
šventės iki 12-25 d., 
ekskursijos). 
 

 
 
 
 
Organizavome su tėvais 
Kalėdinės Eglutės šventę, 
ekskursijas į Klymanto 
gyvūnų prieglaudą, 
ekologinės stovyklos bei 
vasaros poilsio stovyklos 
veiklas. 

1.2. Kurti sveiką 
ir saugią įstaigos 
fizinę-emocinę 
aplinką 

Nuosekli ir 
sisteminga fizinio 
aktyvumo 
skatinimo bei 
sveikos 
gyvensenos 
veikla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaikų poilsis, 
kultūrinė, 
sportinė, meninė 
veikla. Socialinių 
įgūdžių 
formavimas 
vasaros poilsio 
stovyklos metu 
 

70 proc. įgyvendintas 2021 
metų Fizinio aktyvumo 
skatinimo planas. 

 

 

 

 

 

Suorganizuotos 3 
sveikatingumo veiklos 
darželio bendruomenei iki 
2021-12-31. 

 

 
 
 
Surengti ekologinę ir 
vasaros poilsio stovyklą 4-
5 metų vaikams iki 08-31 
d. 
Į stovyklų veiklą įtraukti 
100 vaikų ir 40 tėvų. 
Aplankyti po tris 
gamtinius - kultūrinius 
objektus Tauragės rajone. 

Įgyvendintas 
sveikatingumo projektas 
“Sveikatos lobynėlis”. 
Dalyvavome įvairiuose 
projektuose- Europos 
judumo savaitė, Pasaulinė 
sveikatos diena, Velykų 
kiškių bėgimas, “Šaltuko 
išdaigos” ir t.t. 
 
Vaikai keletą kartų lankėsi 
Tauragės baseine ir aktyvi 
veikla Taurų nuotykių 
parke, Kartų parke.  
Su darbuotojais 
organizuota sveikatingumo 
diena Sakalinės miške 
birželio mėnesį. 
 
Birželio mėnesį surengtos 
vasaros poilsio ir 
ekologinės stovyklos 
vaikams. Vykome į Ventės 
raga, Dreverną. Stovyklos 
veiklose buvo įtraukti 100 
vaikų ir 30 tėvelių. 
Lankėmės Pagramančio 
regioniniame parke, Oko 
miške, Norkaičių amatų 
centre, Tauragės krašto 
muziejuje ir t.t. 
 

1.3. Gerinti 
ugdymo sąlygas 
vaikams. 
 
  
 

Galutinai įrengta 
lauko edukacinė 
erdvė 2-3 metų 
vaikams pagerins 
vaikams ir 
mokytojams 
ugdymo(si) 
sąlygas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ši lauko erdvė bus 
reikalinga naujojo darželio 
priestato statyboms, todėl 
atsisakėme šios edukacinės 
erdvės, skirtos 2 – 3 metų 
vaikams, įrengimo. 
 
 
 



Lauko edukacinių 
erdvių kūrimas 
STEAM veiklų 
organizavimui. 
 
Priestato 
pastatymas naujai 
darželio grupei. 

Įrengta viena lauko 
edukacinė erdvė STEAM 
veikloms organizuoti iki 
2021-11-01 
 
 
 
 

Pastatyta lauko edukacinė 
erdvė (pavėsinė), skirta 
STEAM veikloms 
įgyvendinti.  
 
Visus metus vyko 
nuotoliniai pasitarimai ir 
derinimai su architektais ir 
savivaldybės darbuotojais 
dėl naujo priestato 
projekto ir būsimų statybų. 
 

1.4. Pagerinti  
įstaigos 
mikroklimatą 

Visų įstaigos 
bendruomenės 
narių savijautos 
vertinimas 
nemažesnis negu 
– gerai.  

 

Atliktos dvi įstaigos 
bendruomenės narių 
apklausos (pirminė –  iki 
2021-06-01, grįžtamoji – 
iki 2021-12-31), sulauktas 
teigiamas mikroklimato 
pokytis, lyginant su 
gegužės mėnesio 
apklausos rezultatais; 
 
Bent 30 proc. ugdytinių 
tėvų ir pedagogų 
įtraukiami į sprendimų 
priėmimą įstaigos veiklos 
klausimais. 
 
Iki 2021-12-31 
įgyvendintos bent 3 
ugdytinių tėvų pasiūlytos 
idėjos. 
 

Atlikome tėvų ir 
darbuotojų apklausas 
gegužės ir gruodžio 
mėnesiais. Tėveliai ir 
darbuotojai darželio 
mikroklimatą  įvertino 
puikiai, rezultatai 
džiuginantys. 
 
 
Tėvai į sprendimų 
svarstymą buvo įtraukiami 
nuotoliniu būdu, 
bendraujant per zoom. 
 
 
Įgyvendinome tėvelių 
pasiūlymus dėl vaikų 
maitinimo meniu pokyčių, 
robotikos būrelio bei kūno 
kultūros mokytojo. 
 

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

Užduotys 
Priežastys, rizikos  

 
2.1. Galutinai įrengta lauko edukacinė 
erdvė 2-3 metų vaikams pagerins vaikams 
ir mokytojams ugdymo(si) sąlygas. 
 
 

Ši lauko erdvė bus reikalinga naujojo darželio 
priestato statyboms, todėl atsisakėme šios 

edukacinės erdvės, skirtos 2 – 3 metų vaikams, 
įrengimo. 

2.2. Ugdytinių tėvai aktyviai dalyvauja 
tobulinant įstaigos veiklą. 
 
 

Dėl pandemijos ir susibūrimų ribojimų teko 
atšaukti Kalėdinė Eglutės įžiebimo šventę, 

Adventinę vakaronę. 

2.3. Suorganizuota 1 atvirų durų diena / 
vakaras per metus (iki 2021-12-31). 
 

Dėl pandemijos atvirų durų dienos 
neorganizavome. 

 
 
 



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

Užduotys / veiklos 
Poveikis švietimo įstaigos veiklai 
 

Ugdymo proceso organizavimas 
pandemijos metu 

Užtikrinta švietimo paslauga tėvams. Užtikrintas 
sklandus įstaigos darbas. 

Nupirkti ir grupėse sumontuoti penki 
kondicionieriai. 

Vaikų higienos normų įgyvendinimas. Sveika ir 
saugi aplinka. 

Racionalus lėšų panaudojimas, metų 
pabaigoje nupirkta mokymo priemonių ir 
žaislų vaikams. 

Ugdymo kokybės gerinimas. 

Suformuotas ir pasodintas rožynas darželio 
teritorijoje. 
 

Estetinis darželio įvaizdis. 

 
 
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.    

 
 

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□       4X 
5.2. Išteklių (žmogiškųjų, laiko ir materialinių) paskirstymas  1□      2□       3□       4X 
5.3. Lyderystės ir vadovavimo efektyvumas  1□      2□       3□       4X 
5.4. Žinių, gebėjimų ir įgūdžių panaudojimas, atliekant funkcijas ir 
siekiant rezultatų 

1□      2□       3□       4X 

5.5. Bendras įvertinimas (pažymimas vidurkis) 1□      2□       3□       4X 
 

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 X 
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.Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas. 
 
7.2.Emocinio intelekto lygio tobulinimas. 
 

 
V SKYRIUS 

KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 
 

8. 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) 

8.1. Stiprinti darželio ir 
tėvų bendradarbiavimą 

Aktyvus tėvų dalyvavimas 
darželio veiklose, taip pat 
ugdymo(si) veiklose. 
Teikiami siūlymai, idėjos. 
 
 
 
 
 
 
Ugdytinių tėvai aktyviai 
dalyvauja tobulinant įstaigos 
veiklą. 
 

Organizuota tėvų apklausa dėl 
vaikų saugumo darželyje. 
Apklausoje dalyvavo 85 proc. 
respondentų (klausimynas pateiktas 
visiems tėvams 100 proc.) 
Apklausa bus atlikta iki 2022-10-01 
ir jos rezultatai panaudoti vaikų 
saugumui pagerinti. 
 
 
Visi ugdytinių tėvai supažindinti 
su jų vaikų padaryta pažanga ir 
pasiekimais  (iki 2022-12-31). 
 
Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 
tėvų susirinkimai  per metus (iki 
2022-12-31). Susirinkimuose 
dalyvaus 85 proc. tėvų.  
 
Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 
Tėvų aktyvo diskusijos – praktinės 
veiklos sesijos ugdymo kokybei 
tobulinti (iki 2022-12-31). Įvertinus 
tėvų aktyvo lūkesčius ir 
pastebėjimus bus sudarytas 
mokytojų kvalifikacijos kėlimo 
planas. Į metinį viešųjų pirkimų 
planą įtrauktos tėvų aktyvo 
pasiūlytos ugdymo(si) priemonės. 
 
Suorganizuoti 3 bendri renginiai su 
tėvais (išleistuvės iki 2022-09-01 
d., Kalėdinės Eglutės įžiebimas iki 
2022-12-10 d., Kalėdinės Eglutės 
šventės iki 2022-12-25 d.). 
 



8.2. Kurti sveiką ir 
saugią įstaigos fizinę-
emocinę aplinką 

Nuosekli ir sisteminga fizinio 
aktyvumo skatinimo bei 
sveikos gyvensenos veikla. 
 
Vaikų poilsis, kultūrinė, 
sportinė, meninė veikla. 
Socialinių įgūdžių 
formavimas vasaros poilsio 
stovyklos metu. 
 

70 proc. įgyvendintas 2022 metų 
Fizinio aktyvumo skatinimo planas. 

 

Suorganizuotos trys sveikatingumo 
veiklos darželio bendruomenei iki 
2022-12-31. (Darbuotojų sporto 
šventė gamtoje, vaikų lankymasis 
Tauragės baseine, žygiai į gamtą). 
Dalyvavo 80 proc. darbuotojų, 80 
proc. vaikų ir 40 tėvų. 

 
Surengti ekologinę ir vasaros 
poilsio stovyklą 4-5 metų vaikams 
iki 2022-08-31 d. Į stovyklų veiklą 
įtraukti 100 vaikų ir 40 tėvų. 
 
Aplankyti po tris gamtinius - 
kultūrinius objektus Tauragės 
rajone iki 2022-12-31. Dalyvaus 6 
4-5 metų vaikų grupės (120 vaikų). 
 
Keturiuose kabinetuose iki 2022-
06-01 įrengti kondicionierius 
(grupės-“Nykštukas”,“Naminukas”, 
“Gandriukas”, “Vyturėlis”. 
 

8.3. Automatizuoti, 
pagreitinti ir 
supaprastinti dokumentų 
valdymo veiklos 
procesus mokykloje. 

 Mokyklos dokumentai 
tvarkomi naudojant 
elektroninę dokumentų 
valdymo sistemą 
KONTORĄ. 
 
Darbuotojai, kurių pareigybės 
priskiriamos A, B, C, D 
lygiams naudosis elektronine 
dokumentų valdymo sistema 
KONTORA. 
 

Sukurti prisijungimai prie 
elektroninės dokumentų valdymo 
sistemos KONTORA. Iki 2022-02-
01 d. 50 darbuotojų. 
 
Darbuotojai supažindinti ir 
apmokyti naudotis elektronine 
dokumentų valdymo sistema 
KONTORA. Iki 2022-03-15 d. 50 
darbuotojų. 
 
Darbuotojai, kurių pareigybės 
priskiriamos A, B, C, D lygiams 
naudosis elektronine dokumentų 
valdymo sistema KONTORA nuo 
2022-05-01. 50 darbuotojų. Apie 
darbuotojų naudojimąsi 
KONTORA matysime iš „Bendrojo 
naudotojų veiksmų žurnalo“. 
 
Pagal poreikius administracijos 
darbuotojai elektroninėje 
dokumentų valdymo sistemoje 
naudos elektroninį parašą. Nuo 
2022-02-01 d., trys administracijos 
darbuotojai. 



VI SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI 

 
10. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Labai gerai 
 
Mokyklos tarybos pirmininkė                                     Nijolė Meištininkienė               2022-02- 
 
 
11. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktorius 
Zigmas Mozuraitis įvykdė jam nustatytas užduotis 2021 metams ir kai kuriuos rodiklius viršijo. 
      Atsižvelgiant į Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ strateginio plano ir metinio veiklos 
plano įgyvendinimo rezultatus ir į Mokyklos tarybos direktoriaus veiklos įvertinimą, Tauragės 
lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriaus Zigmo Mozuraičio 2021 metų veikla vertinama labai 
gerai.  
 
Savivaldybės meras                                  Dovydas  Kaminskas    2022-     
   
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas: Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ 
direktoriaus Zigmo Mozuraičio 2021 metų veikla vertinama…………….   
 
 
Susipažinau: 
 
Direktorius                       Zigmas Mozuraitis          2022-  
 
 
 
 


