
TAURAGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ 
 

DIREKTORIAUS ZIGMO MOZURAIČIO 
 

METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2023-01-     Nr.  
Tauragė 

 
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 – lopšelis-darželis) strateginiai 

tikslai:  

          1.1. Išplėsti partnerystės su šeima ryšius. 

          2022 metais vykdyti bendri renginiai, projektai: tėveliai aktyviai dalyvavo Rugsėjo 1-

osios šventėje, iš ekologinio-aplinkosauginio projekto ,,Ką papasakos Neptūnas” lėšų suorganizuota 

ekskursija į Dreverną ir Ventės Ragą. Vaikai su tėvais dalyvavo moliūgų-žibintų dirbtuvėlėse-

parodoje, Tolerancijos dienai skirtoje parodoje. Gausus būrys vaikų ir tėvų susirinko į šeimos šventę 

,,Vaikystės pievelė”, į kalėdinės eglutės įžiebimo šventę. Tėveliai prisidėjo rengiant vaikų lopšelio-

darželio baigimo šventes. 

          1.2. Diegti inovatyvias idėjas ir metodus vaikų ugdymo(si) procese. 

          Visos lopšelio-darželio grupės aprūpintos kompiuteriais, multimedija. 2022 m. įsigyti 

3 nešiojami kompiuteriai, grupės papildytos žaislais. Iš LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

skirtų lėšų (20000 Eur.) įsigytos priemonės sensoriniam kabinetui.  

          1.3. Turtinti lopšelio-darželio materialinę bazę, atnaujinti bei kurti naujas, saugias, 

estetiškas vaikų ugdymo(si) erdves. 

           Lopšelio-darželio lauko teritorijoje įrengta scena. 5-iose grupėse įrengti 

kondicionieriai. 2022 m. atliktas salės kapitalinis remontas, suremontuota 1 grupė. Dauguma 

lopšelio-darželio grupių aprūpintos saulei atspariais roletais.  

  

         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. 2022 m. lopšelyje-darželyje vyko vidaus auditas ,,Dėl Tauragės r. savivaldybės 

švietimo įstaigose dokumentų valdymo sistemos Kontora naudojimo”. Atsižvelgiant į audito išvadas, 

ištaisyti trūkumai elektroniniuose dokumentuose. Taip pat šiais metais vykdytas teminis 



patikrinimas ,,Mokyklų pasirengimas įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui”. Patikrinimo išvada – 

lopšelis-darželis pasirengęs įtraukiajam ugdymui. 

2022 m. atnaujinti lopšelio-darželio nuostatai. 

         2.2.  Sudaryti sąlygas  efektyviam sveikatingumo ugdymui.  

2022 metais lopšelyje-darželyje vykdyti sveikatos stiprinimo užsiėmimai: ,,Ką aš valgau?”, 

,,Emocijos ir jausmai”, ,,Kaip prižiūrėti dantukus?”, ,,Saugus elgesys prie vandens telkinių”, ,,Kaip 

saugiai lepintis saulės spinduliais?”, ,,Mano saugi vasara”, ,,Kad akytės būtų sveikos”. 

Vasarą organizavome rytines mankštas lauke, maudynes baseinėliuose.  

Gautos lėšos sveikatingumo projekto ,,Už judrią vaikystę” įgyvendinimui. 

Dalyvavome respublikiniame olimpiniame festivalyje ,,Žaidimų fiesta 2022” Radviliškyje, 

,,Velykų kiškių bėgime 2022”, vykdėme veiklas per Pasaulinę sveikatos dieną, Europos judumo 

savaitę, dieną be automobilio ,,Aplink darželį su greičio batais”, dalyvavome rajoninėse vaikų 

orientacinėse varžybose ,,Ieškok, surask, džiaukis”. 

2022 m. lopšelyje-darželyje vyko vasaros stovykla ,,Basakojė vaikystė”, kurios metu   

lankėmės Šilalės baseine, Vinetu kaime. 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.). 

          2022 metais dalyvavome šiuose respublikiniuose ir rajoniniuose projektuose, 

konkursuose ir pan.: Lietuvos mokyklų edukacinių erdvių konkurse, patekome į 2-ą etapą; rajoninėje 

parodoje ,,Mes – mažieji inžinieriai”; rajoniniame saugaus eismo konkurse ,,Raudona – STOP, 

Geltona – LAUK, Žalia – PER GATVĘ DRĄSIAI TRAUK”; respublikiniame konkurse ,,Dainų 

dainelė”; respublikiniame kūrybiniame projekte ,,Ketureilis Lietuvai gimtinei”; tarptautinėje 

virtualioje kūrybinių nuotraukų parodoje ,,Lietuva – mano širdyje ir lūpose”; rajoniniame skaitovų 

konkurse ,,Skamba žodelis – šypsosi akelės”, rajoninėje konferencijoje ,,Lauko žaidimai”; 

rajoniniame renginyje, skirtame Žemės dienai; akcijoje ,,Sustokime už didvyrius”.  

            Gegužės mėnesį organizavome rajoninį šokių festivalį ,,Linksmoji gegužinė”. 

 2022 m. aktyviai dalyvavome TAVA verslo savaitėje. Vykome į šias įmones: ,,Sweet 

express”, ,,Šaukštelio studija”, knygyną ,,Officeday”, restoraną ,,Kings”, kepyklą UAB ,,Meduolis”.         

2022 m. su ugdytiniais lankėmės Radviliškyje, Šiauliuose, Drevernoje, Vinetu kaime,  

gyvūnų prieglaudoje Rūgalių kaime, Taurų parke, Pagramančio regioniniame parke, Tradicinių 

amatų centre, Tauragės krašto muziejuje,  B. Baltrušaitytės bibliotekoje (lėlių teatro spektakliai 

vaikams, susipažinimas su bibliotekos taisyklėmis), Tauragės kultūros centro skverelyje stebėjome 



spektaklį ,,Pasaka Nr. 117”; vykome į kino teatrą verslo centre ,,Šimtmetis”, stebėjome filmą ,,Sapnų 

kūrėjai”. 

        

 
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 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.  
 
 
 
 
 
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.). 

Atlikta tėvų apklausa dėl 
vaikų saugumo darželyje. 
Apklausoje dalyvavo 85 
proc. respondent. 
Rezultatai aptarti su 
darbuotojais. 
 
 
 
 
 
 
Visi tėveliai yra 
supažindinami su jų 
vaikų padaryta pažanga 
iki 2022-12-31. 
 
 
 
Suorganizuoti du tėvų 
susirinkimai iki 2022-12-
31. 
1. Organizuotas per 
Šeimos diena 2022-05-19 
2. Organizuotas per 
Kalėdas 2022-12-15 d.  
Susirinkimuose dalyvavo 
85 proc. tėvelių. 
 
 
Suorganizuoti šie bendri 
renginiai su tėvais. 2022-
12-15 Kalėdinės Eglutės 
šventės, 2022-12-07 
Kalėdinės Eglutės 
įžiebimo šventė, 2022-
06-17 organizuotos vaikų 
išleistuvės. 



1.2. Kurti sveiką 
ir saugią įstaigos 
fizinę-emocinę 
aplinką 
baigta 
 

Nuosekli ir 
sisteminga 
fizinio 
aktyvumo 
skatinimo bei 
sveikos 
gyvensenos 
veikla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vaikų poilsis, 
kultūrinė, 
sportinė, meninė 
veikla. 
Socialinių 

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. 

Fizinio aktyvumo 
skatinimo planas 
įgyvendintas 70 proc. 
1. Radviliškio miesto 
centriniame stadione 
2022-03-25 džiugiai ir 
nuotaikingai sportavo 
mažieji ugdytiniai, kurie 
dalyvavo kasmetiniame 
Radviliškio lopšelio-
darželio „Eglutė“ 
organizuojamame 
olimpiniame festivalyje 
„Žaidimų fiesta 2022“. 
2. 2022-09-22 
organizavome Diena be 
automobilio ,,Aplink 
darželį su greičio batais”, 
dalyvavo 150 dalyvių. 
  
 
Iki 2022-12-31 
suorganizuoti 
sveikatingumo veiklos 
renginiai darželio 
bendruomenei. Veikloje 
dalyvavo 80 proc. 
darbuotojų, 80 proc. 
vaikų bei 40 tėvelių. 
1.2022-06-12 vyko 
darželio bendruomenės 
sporto šventė gamtoje, 
2.2022-06-28 trys vaikų 
grupės lankėsi Tauragės 
baseine.  
3.Orientacinės varžybos 
,,Kartų parke".  
4.2022-04-21 Velykų 
kiškių bėgimas 2022. 
 
 
Surengta ekologinė ir 
vasaros poilsio stovyklos 
iki 2022-08-31, Į veiklą 
įtraukta 4-5 metų vaikai 
ir jų tėveliai. Veikla vyko 



įgūdžių 
formavimas 
vasaros poilsio 
stovyklos metu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lauko ir vidaus 
aplinka atitinka 
higienos normą 
HN75:2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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”. 
 
Iki 2022-12-31 80 proc. 
darbuotojų dalyvauja 
kvalifikacijos kėlime. 

Tauragės rajone bei 
vykome į pažintinę 
kelionę po Dreverną, 
Ventės Ragą, Platelius, 
Vinetu kaimą. Veikloje 
dalyvavo 100 vaikų ir 40 
tėvelių. 
 
 
Iki 2022-12-31 
aplankėme keturius 
gamtinius – kultūrinius 
objektus. Dalyvavo 
šešios 4-5 metų vaikų 
grupės.  
1. 2022-10-03 lankėmės 
Pagramančio regioninio 
parko direkcijoje, 
2.2022-06-20 lankomės 
Taurų nuotykių parke. 3. 
2022-10-03 lankomės 
Pagramančio 
piliakalnyje. 
4.2022-06-17 lankomės 
Norkaičių amatų centre. 
5. 2022-09-19 Lankomės 
Vaikų literatūros skyrius 
/ Tauragės B. 
Baltrušaitytės viešojoje 
bibliotekoje. 
6.2022-09-21 lankomės 
Tauragės muziejuje. 
 
 
Iki 2022-06-01 įrengėme 
4 naujus kondicionierius 
numatytose grupėse. 
 
 
 
 
Kvalifikacijos kėlime iki 
2022-12-31 dalyvavo 90 
proc. darbuotojų. Pvz. 
,,Smurtas ir 
priekabiavimas:pavojus, 



prevencijos priemonės, 
darbuotojų teisės ir 
pareigos” 

1.3.Automatizuoti 
pagreitinti ir 
supaprastinti 
dokumentų 
valdymo veiklos 
procesus 
mokykloje. 
baigta 

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. 

Iki 2022-02-01 sukurti 
prisijungimai visiems 52 
įstaigos darbuotojams.  
Pradėjus dirbti naujam 
darbuotojui yra 
sukuriams naujas 
prisijungimas. 
 
 
Iki 2022-03-15 visi 50 
įstaigos darbuotojų buvo 
supažindinti ir apmokyti 
naudotis  elektronine 
dokumentų valdymo 
sistema KONTORA. 
 
 
Visi 52 įstaigos 
darbuotojų, kurių 
pareigybės priskiriamos 
A, B, C, D lygiams 
naudojasi elektronine 
dokumentų valdymo 
sistema KONTORA 
2022-05-01. Pradėjus 
dirbi naujam darbuotojui, 
jis apmokomas 
individualiai. 
 
Elektroninį parašą 
elektroninėje valdymo 
sistemoja naudoja 4 
darbuotojai – direktorius, 
sekretorius, ūkvedys ir 
vyr. buhalteris. Parašą 
pradėjo naudoti nuo 
2022-02-01. 

1.4.  Plėtoti 
socialinę 
partnerystę, 
telkiant lopšelio-
darželio 
bendrtuomenę ir 
socialinius 

Dalyvauti 
nacionaliniuose, 
Tauragės rajono 
savivaldybės bei 
kitų įstaigų 
organizuojamuo
se projektuose, 

Iki 2022-12-31 dalyvauta 2 
nacionaliniuose projektuose. 
 
 
 
 
 

Iki 2022-12-31 
dalyvavome šiuose 
nacionaliniuose 
projektuose. 



partnerius vaiko 
asmenybės ūgčiai. 
.baigta 

įtraukiant 
socialinius 
partnerius bei 
tėvus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iki 2022-12-31 dalyvauta 2-
3 rajoniniuose renginiuose. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.2022-09-22  renginiu 
uždarėme „Europos 
judumo savaitė 2022“. 
2.2022-05-30 mūsų 
darželyje praūžė 
respublikinis šokių 
festivalis ,,Linksmoji 
gegužinė". 
3. 2022-03-17  ugdytiniai 
kartu su pedagoge Alina 
dalyvavo tarptautinėje 
virtualioje kūrybinių 
nuotraukų parodoje 
,,Lietuva – mano širdyje 
ir lūpose“. 
 
 
Iki 2022-12-31 
dalyvavome šiuose 
rajoniniuose renginiuose.  
1.2022-10-13 Tauragės 
rajono ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų saugaus 
eismo konkursas 
„Raudona – STOP, 
geltona – LAUK, žalia – 
PER GATVĘ DRĄSIAI 
TRAUK“. 

2.,,Gintarėlio" grupės 
vaikai dalyvauja 
Tauragės miesto 
renginyje ,,Vasaros 
spalvos". 
3. 2022-05-12 vykome į 
l.-d. ,,Ąžuoliukas", 
kuriame vyko rajoninė 
skaitovų šventė-
konkursas ,,Skamba 
žodelis-šypsosi akelės" 
4. 2022-03-17  4 
vyriausiųjų vaikučių 
grupės kartu su 
mokytojomis dalyvavo l.-
d. ,,Ąžuoliukas" 
inicijuotoje Žemės 



 
 
 
 
 
 
Iki 2022-12-31 pasirašytos 2 
naujos bendradarbiavimo 
sutartys. 

dienos šventėje. 
Renginys vyko J. 
Kalvano parke. 
5. 2022-01-13 
dalyvavome Pilietinė je 
akcijoje  ,,Sustokime už 
didvyrius" 
 
Pasirašytos dvi 
bendradarbiavimo 
sutartys su Skaudvilės 
ugdymo ir vaiko gerovės 
centru ir Tauragės vaikų 
reabilitacijos centru-
mokykla "Pušelė” 

 
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. Dėl įtraukiojo ugdymo plano 
įgyvendinimo pradėta įsigyti sensorikos 
priemonių bei  steigti sensorikos kabinetas. 

Įtraukusis ugdymas užtikrina kiekvieno vaiko 
teisę į kokybiško ugdymo ir pagalbos 
užtikrinimą. Tam turi būti pritaikyta ugdymo 
aplinka ir individualizuojamas ugdymo procesas. 

3.2.   

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

 
 
 


