
JURBARKO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

VADOVO ŽODIS 

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas  – Irena Povilaitienė. 

Mokyklos tarybos pirmininkė – Reda Žemelienė. 

Pagrindinė mokyklos veiklos rūšis – švietimas, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. 

Kitos mokyklos veiklos rūšys – kitų maitinimo paslaugų teikimas, kultūrinis švietimas  

 

Nurodomi pagrindiniai praėjusių finansinių metų svariausi įvykiai, problemos ir iššūkiai, su kuriais susidūrė subjektas ir kita svarbi su subjekto veiklos 

rezultatais susijusi informacija. 

Svarbiausi įvykiai: 

1. Parengtas 2023–2025 m. mokyklos strateginis veiklos planas.  

2. Parengta 2022–2026 m. mokyklos sveikatos programa. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų koordinavimo komisijos 

gautas patvirtinimas dėl sveikatą stiprinančios mokyklos statuso pratęsimo 5 metams. 

3. Sėkmingai įgyvendinti 2022 m. ilgalaikiai keturi projektai. 

4. Mokyklos pedagogų komandos dalyvavimas Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymuose 

„Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“. 

5. Mokyklos edukacinių erdvių praturtinimas šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis: skaitmeninėmis priemonėmis (interaktyviomis lentomis, planšetėmis, 

robotukais ir kt.), priemonėmis eksperimentavimui, tyrinėjimui, pažinimui, kūrybiškumui ir kt.). 

6. Aktyvus STEAM inovacijų taikymas pedagoginiame procese, ugdymas įvairiose erdvėse mokykloje ir už jos ribų, skaitmeninių ugdymo priemonių 

kūrimas ir taikymas naudojantis skaitmenine platforma Wordwall ir kt. 

7. Aktyvus mokyklos pedagogų ir ugdytinių dalyvavimas šalies ugdymo įstaigų ir kitų institucijų organizuojamuose renginiuose, konkursuose, akcijose 

(sveikatos ugdymo, gamtosauginės veiklos, sportinės, dailės ir kt.). 

8. Pedagogų kvalifikacijos kėlimas (skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 52 proc. pedagogų, ilgalaikėse programose – 62 proc., įtraukiojo 

ugdymo – 50 proc., sveikatos ugdymo – 47 proc. ir kt.). 

9. Mokyklos bendruomenės įsijungimas į šalies ikimokyklinių įstaigų, vienijančių to paties pavadinimo įstaigas, sambūrį „Po nykštuko kepure“ ir veikla 

jame. 

10. Darbų tęstinumas, kuriant saugią ir sveiką aplinką: visose grupėse įrengtos oro kondicionavimo sistemos, įsigytos indaplovės grupių virtuvėlėse. 

11. Atnaujinta mokyklos interneto svetainė. 

 

2023 m. iššūkiai: 



Pasirengimas įtraukiajam ugdymui. 

Personalo komplektacija. 

Lauko edukacinių erdvių tobulinimo / atnaujinimo tęstinumas. 

 

Informacija apie mokyklos direktoriaus veiklą:  

 

Informacija apie mokyklos 

direktorių ir jo veiklą 

 

Vadybinio darbo stažas (metų skaičius) 22 metai 

Vadovavimo mokyklai pradžia (metai) 2023 m. sausio 1 d. 

Turima kvalifikacinė kategorija ir jos gavimo metai  Antra vadybinė kategorija – 2010 m., atitiktis – 2015 m. 

2022 metais sutelktos komandos (darbo grupės) įstaigos 

strateginiam planui (metinėms švietimo veiklos ar (ir) 

kitoms programoms) rengti bei įgyvendinti 

Suburta darbo grupė mokyklos strateginiam planui parengti 

(2022-10-24, Nr. V-357), metinei veiklos programai parengti 

(2022-11-04, Nr. V-378). Suburta / sudaryta 14 darbo grupių 

metinio veiklos plano veiklų bei kitų susijusių dokumentų 

rengimui: projektų rengimui, sporto renginiams „Mažųjų 

žaidynės 2022“, „Trikrepšio festivalis“, „Mažoji myliukė 

2022“, „Aktyvus koridorius“, „Eglutės įžiebimo šventė“, 

„Rudens džiaugsmų savaitė“, Žemaitijos krašto 

ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginys „Mažųjų 

žaidynės 2022“ ir kt. 

2022 metų veikla, susijusi su darbuotojų funkcijų 

reglamentavimu, darbuotojų ir mokinių saugumo bei lygių 

galimybių įstaigoje užtikrinimu 

Inicijuota ir / ar parengta 10 mokyklos veiklos tvarkos aprašų, 

reglamentuojančių darbuotojų funkcijas ir atsakomybę.  

Parengti įsakymai, tvarkos aprašai, pavestos funkcijos, 

nustatyta atsakomybė, susijusi su mokykloje kokybiškesnio 

ugdymo proceso, ugdymo turinio planavimu, organizavimu, 

vaikų pasiekimų ir pažangos fiksavimu, siekiant kiekvieno 

vaiko asmeninės ūgties, pasirengimo mokykloje (2022-10-

17, Nr. V-321; 2022-10-30, Nr. V-344); 

Ugdytinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 

(2022-06-20, Nr. V-168); 

Darbuotojų privalomojo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas 

(2022-01-20, Nr. V-21); 

Atnaujinti mokytojų, mokytojų padėjėjų, mokytojų padėjėjų 

darbui su specialiųjų poreikių vaikais pareigybių aprašymai. 



Atliktas prieš mokslo metų pradžią mokyklos darbuotojų 

periodinis instruktavimas (2022-08-19, Nr. V-155). 

Organizuoti mokymai darbuotojams pagal privalomą 

higienos įgūdžių ugdymo programą. 

2022 metų veikla, susijusi su turto ir lėšų administravimu 

bei valdymu 

Parengti mokyklos vidaus tvarkos aprašai: 

Darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašo papildymas 

(2022-01-12 įsakymas Nr. V-13), Pedagogų, netiesioginio 

darbo su vaikais ir (ar) netiesioginio darbo su švietimo 

pagalbos gavėjais darbo laiko panaudojimo ir atsiskaitymo už 

jį tvarkos aprašas (2022-09-14 įsakymas Nr. V-270) ir jo 

pakeitimai (2022-12-22 įsakymas Nr. V-245); 

Darbuotojų darbo grafiko sudarymo tvarkos aprašas (2022-

10-07 įsakymas Nr. V-327); 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo 

apmokėjimo tvarkos aprašas (2022-12-22 įsakymas Nr. V-

424); 

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas (2022-01-25 

įsakymas Nr. V-24); 

Parengti įsakymai dėl atsakingų asmenų skyrimo, darbuotojų 

pareiginės algos pastoviosios, kintamosios dalies dydžių 

nustatymo, inventorizacijos komisijos sudarymo, pripažinto 

nereikalingu nusidėvėjusio trumpalaikio, ilgalaikio turto 

nurašymo, netinkamo ūkinio inventoriaus nurašymo ir kt. 

Parengta Finansų kontrolės būklės ataskaita. 

Atliktas vidaus kontrolės vertinimas 2022 m. 

Kvalifikacijos tobulinimas ir vadovo numatytų 2022 

metais tobulinti veiklų bei kompetencijų įgyvendinimas 

Sistemingai tobulintos bendrosios ir profesinės 

kompetencijos įvairiuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose: 

„Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti atnaujintą 

priešmokyklinio ugdymo programą?“; 

„Patyriminis ugdymas projektinėje veikloje ugdant laimingą 

ir sveiką vaiką“; 

„Vertinimas, individualizavimas, diferencijavimas ir 

savivaldus mokymasis ikimokykliniame ugdyme“; 

„SUP turinčio vaiko ugdymas: programų individualizavimas 



ir pritaikymas darželyje“; 

„Vaikai ir informacinės technologijos – nauda, žala ir 

rekomendacijos ugdymui“; 

„Fizinio ugdymo svarba ikimokykliniame amžiuje“; 

Olimpinis švietimo kongresas „Greičiau, aukščiau, tvirčiau – 

kartu“; 

„Viešieji pirkimai: 2022 m. pasikeitimai“. 

Patobulinus pokyčių valdymo ir ugdymo kokybės, sveikatos 

gerinimo įtraukiojo ugdymo kompetencijas, naujai parengti 

arba atnaujinti mokyklos administraciniai, pedagoginį 

procesą reglamentuojantys dokumentai. 

Vadovo numatomos tobulinti veiklos ir kompetencijos 

2023 metais 

Bus tobulinamos pokyčių valdymo ir ugdymo kokybės 

gerinimo kompetencijos. 

 

 

 

Žmogiškieji ištekliai ir 

socialinė aplinka (pagal 

rugsėjo 1 d. statistiką 

Rodiklis: 2021-09-01 2022-09-01 

Pedagoginių darbuotojų ir etatų skaičius 26 (25,75) 27 (26,4) 

Aptarnaujančio personalo ir etatų skaičius 37 (34,175) 36 (34,3) 

Mokinių skaičius - - 

Ikimokyklinukų skaičius 168 170 

Priešmokyklinukų skaičius 60 48 

Bendras ugdomų ir mokomų asmenų skaičius 228 218 

Pavežamų asmenų skaičius ir procentas nuo visų mokinių 

ir priešmokyklinukų skaičiaus 

- - 

Nemokamai maitinamų asmenų skaičius ir procentas nuo 

visų mokinių ir priešmokyklinukų skaičiaus 

26,0 %            100 % 

60 

22,0 %            100 % 

48 

 
 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 

Pateikiami įstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano įgyvendinimo svarbiausi rezultatai ir rodikliai (pateikiama informacija apie 

veiklos tikslų įgyvendinimą pagal nusistatytus kiekybinius ir kokybinius įgyvendinimo kriterijus). 



Mokyklos veiklos 

planavimas, 

įgyvendinimas ir 

tobulinimas 

Mokyklos strateginis planas Parengtas 2023–2025 metų Mokyklos strateginis planas, patvirtintas 

2023 m. vasario 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-69. 

Mokyklos metinis veiklos planas Parengtas 2022 m. metinis veiklos planas (2021-12-31 įsakymas Nr. 

V-350. 

2022 m. mokyklos pagrindiniai veiklos tikslai  Ugdymo proceso organizavimo tobulinimas, siekiant aukštesnės 

ugdymo kokybės. 

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos tęstinumas ir patirties sklaida. 

2022 metų mokyklos pagrindinių veiklos tikslų 

įgyvendinimas 

Siekiant švietimo paslaugų kokybės gerinimo, 2022 metais 

daug dėmesio skirta pedagoginio proceso organizavimui, pasitelkiant 

pažangias praktikas, pedagogines inovacijas, ugdymo metodus ir 

priemones. Ugdymas organizuotas pagal koreguotą mokyklos 

ikimokyklinio ugdymo programą ir atnaujintą priešmokyklinio 

ugdymo programą. Ugdyme pradėtos taikyti švietimo inovacijos, 

metodinės rekomendacijos mokytojui „Žaismė ir atradimai“, „Patirčių 

erdvės“.  

Priimti sprendimai dėl planavimo, programų taikymo 

periodiškumo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo. Tikslingas 

mokytojų švietimo inovacijų integravimas į ugdymo procesą didino 

ugdytinių susidomėjimą gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija, 

matematika. Visose amžiaus grupėse taikomas STEAM metodas, 

ugdymas vyksta netradicinėse aplinkose, edukacijos už Mokyklos ribų. 

Mokyklos pedagogai įsijungė į įvairius šalies ikimokyklinio ugdymo 

įstaigų projektus: dalyvauta 8 projektuose (22 pedagogai), skirtų 

STEAM veiklai, gamtosauginiam ugdymui ir kt. 

Dalis pedagogų sėkmingai naudojasi skaitmeninių ugdymo priemonių 

kūrimo elektronine sistema Wordwall ir praturtina ugdymo procesą 

įdomiomis, ugdytiniams patraukliomis pateiktimis. Inovatyviomis 

ugdymo organizavimo idėjomis ir patirtimi pedagogai aktyviai dalijasi 

ne tik mokyklos interneto svetainėje, susirinkimų metu, bet ir šalies ir 

(ar) tarptautiniuose renginiuose. Tarptautinėje metodinėje-praktinėje 

konferencijoje „Idėjų gniūžtė 2022“ inovatyviomis darbo patirties 

idėjomis dalijosi 4 mokytojai, šalies konferencijoje Šakiuose 

„Patyriminis ugdymas projektinėje veikloje ugdant laimingą ir sveiką 

vaiką“ patirtimi dalinosi 2 mokytojai. 



1 mokyklos pedagogas dalinosi patirtimi respublikiniame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo 

pagalbos specialistų skaitmeninių mokymo priemonių „Vaiko kelias į 

gražią kalbą“ projekte, kituose renginiuose – 6 pedagogai. 

2022 m. mokytojų bendruomenė dalyvavo šalies 

ikimokyklinių įstaigų sambūrio veikloje „Po nykštuko kepure“. 

Dalyvauta kūrybiniame projekte „Keliaujantis po Lietuvą 

Nykštukas“, skirtas Klaipėdos 770-ajam gimtadieniui paminėti.  

Ugdytiniai dalyvavo 3 konkursuose. 

Sėkmingai tęsiamas dalyvavimas tarptautiniame projekte 

„Vaiko kelias į gražią kalbą“, kurio veiklose dalyvauja ir vaikai, ir 

ugdytojai, ir tėvai. Mokykloje vykdoma šio projekto veikla pasidalinta 

projekto narių tarpe. 

Neatsiejama kokybiško ugdymo proceso dalis yra mokyklos 

edukacinės aplinkos ir personalo kvalifikacija bei kompetencija. 

2022 m. buvo tęsiamas edukacinių erdvių kūrimas ir tobulinimas: dar 

8 grupėse įrengtos interaktyvios lentos su užduočių pateiktimis, grupių 

edukacinės erdvės papildytos šiuolaikiškomis ugdymo priemonėmis 

pažintinės, gamtamokslinės, skaitmeninės, matematinės 

kompetencijos ugdymui ir veiklų kompetencijų plėtojimui. Įsigyta 

nemažai ugdymo priemonių specialiųjų ugdymosi poreikių 

ugdytiniams.  

Mokyklos mokytojų komanda sėkmingai dalyvavo Nacionalinės 

švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir 

diegimas“ mokymuose „Kaip kūrybiškai ir kokybiškai įgyvendinti 

atnaujintą priešmokyklinio ugdymo programą“. 

Pedagogai ir kiti ugdymo proceso dalyviai kvalifikaciją ir 

kompetenciją tobulino dalyvaudami VšĮ „Mokymosi mokykla“ ir 

portalo pedagogas.lt (nupirkta narystė visiems pedagogams) 

nuotoliniuose mokymuose ir kt. institucijose. Itin aktyviai dalyvauta 

inovatyvių mokymų metodų taikymo, darbo su vaikais, turinčiais 

emocijų ir elgesio sutrikimų, ir kt. mokymuose. 2022 m. pedagogai 

kvalifikaciją tobulino vidutiniškai po 7 kvalifikacijos renginius 1 

pedagogui. 



            Sėkmingai tęsta ir plėtota sveikatą stiprinančios mokyklos 

veikla. Parengta 2022–2026 m. Mokyklos sveikatos programa Iš 

Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų 

koordinavimo komisijos gautas patvirtinimas dėl sveikatą stiprinančios 

mokyklos statuso pratęsimo 5 metams. 

Sėkmingai tęsiamas S. Kneipo metodikos elementų taikymas 

sveikatinimo veiklai.  

             Parengtas ir sėkmingai įgyvendintas olimpinio ugdymo 

projektas „Mes – olimpinė karta, mylim sportą visada“. Projekto 

veiklos ne tik praturtino ugdymo turinį, bet ir sustiprino ryšius su 

šeimomis, socialiniais partneriais (Vilkaviškio lopšeliu-darželiu 

„Buratinas“, Šakių r. Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokykliniu 

skyriumi ir kt.) bei praturtino mokyklos edukacines aplinkas įvairiu 

sporto inventoriumi, ugdymo priemonėmis. Sveikatos ugdymo veiklos 

patirtimi 4 mokyklos pedagogai dalijosi Lietuvos sveikatą stiprinančių 

mokyklų (LSSMT) interneto svetainėje.  

2022 metais mokykla vėl dalyvavo Lietuvos futbolo 

akademijos skelbtoje atrankoje dalyvauti atnaujintame projekte 

„Futboliukas“ ir tapo šio projekto dalyviu. Jo veiklose dalyvavo 2 

vyresniojo ir 3 priešmokyklinio amžiaus grupių ugdytiniai bei jų 

mokytojai. Jie sėkmingai integravo projekto veiklas į ugdymo 

programas bei ugdymo procesą paįvairino įdomiomis ne tik 

sportinėmis, bet ir kitomis edukacinėmis veiklomis.  

Mokyklos pedagogai su ugdytiniais aktyviai dalyvavo 

respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijos (RIUKKPA) skelbiamuose projektuose ir akcijose. Tai jau 

tradiciniais tapę bėgimas „Mažoji mylia – 2022“, „Aktyvus 

koridorius“, „Rieda ratai rateliukai“, „Judrūs vaikai – gamtos draugai“, 

„Trikrepšio festivalis“, „Futboliuko Kalėdos 2022“ ir kt. Dalyvavimas 

įvairiose veiklose prisideda prie sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo 

formavimo, sveikatos stiprinimo.  

Įsijungta į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir šalies 

ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos 



(RIUKKPA) inicijuotą projektą „Mažųjų žaidynės 2022“, organizuota 

ir dalyvauta trijuose jo etapuose. 

Mokyklos bendruomenės aktyvus dalyvavimas įvairiuose projektuose, 

programose padeda sėkmingai siekti veiklos prioritetų įgyvendinimo. 

 2021–2022 mokslo metų ugdymo plano 

suderinimas ir patvirtinimas 

2021–2022 m. m. ugdymo planai suderinti 2021-09-30 metodinėje 

taryboje, protokolas Nr. MS-9, patvirtinti direktoriaus 2021-09-29 

įsakymu Nr. V-248. 

2021–2022 mokslo metų bendrojo ugdymo planų 

įgyvendinimas, problemos, sėkmės ir pokyčiai 

(palyginimas su 2020–2021 mokslo metais)  

2021–2022 m. m. priešmokyklinio ugdymo programą baigė 59 

ugdytiniai. 

2020–2021 m. m. priešmokyklinio ugdymo programą baigė 52 

ugdytiniai. 

2022 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatai bei 

palyginimas su savivaldybės ir šalies rezultatais 

(vidurkiais)  

 

Mokyklos dalyvavimas tyrimuose, projektuose ir 

programose, gautų įvertinimų analizė bei 

rezultatų gerinimo darbai  

Mokykla tęsia dalyvavimą Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

projekte „Olimpinė karta“, Lietuvos futbolo federacijos atnaujintame 

projekte „Futboliukas“, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo 

veikloje, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų 

asociacijoje, tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje 

„Zipio draugai“, tarptautiniame projekte „Vaiko kelias į gražią kalbą“, 

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose“ programoje. 

Mokinių (ugdytinių) mokymo (si) ir ugdymo (si) 

pasiekimų pažangos stebėsena 

Ugdytinių ugdymo (si) pasiekimų pažangos stebėsena vykdoma: 

ikimokyklinio amžiaus ugdytiniams – pagal naują „Jurbarko vaikų 

lopšelio-darželio „Nykštukas“ ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo 

(si) pasiekimų tvarkos aprašą“, patvirtintą direktoriaus 2022-10-17 

įsakymu Nr. V-344, priešmokyklinio amžiaus ugdytiniams – pagal 

naują „Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ priešmokyklinio 

amžiaus vaikų pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą“, patvirtintą 

mokyklos direktoriaus 2022-10-17 įsakymu Nr. V-344 . 

Vertinama individuali kiekvieno ugdytinio pažanga, vertinime 

dalyvauja pedagogai, tėvai, ugdytiniai. Tėvai apie vaiko ugdymo (si) 

pasiekimus supažindinami individualiai. Apibendrinta informacija apie 



grupės ugdymo (si) pasiekimus teikiama du kartus metuose grupių tėvų 

susirinkimuose, analizuojama mokytojų pasitarimuose. 

2022 m. individualiuose pokalbiuose dalyvavo 85 procentai ugdytinių 

tėvų. 

Suteikta ugdytinių tėvams prieiga prie elektroninio dienyno, jiems 

prieinama savo vaiko pasiekimų vertinimo situacija elektroninėje 

erdvėje. 

2021–2022 mokslo metų neformaliojo švietimo 

organizavimas 

Ikimokyklinio ugdymo grupėse ugdymas organizuojamas pagal 

koreguotą Ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo 

grupėse – atnaujintą Priešmokyklinio ugdymo programą. 

Integruojamos programos: sveikatos ugdymo programa „Sveikatos 

ABC“, ikimokyklinio amžiaus vaikų olimpinio ugdymo programa,     

„Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo 

vaikų ugdymo įstaigose programa“, tarptautinė socialinių įgūdžių 

ugdymo programa „Zipio draugai“ (tik priešmokyklinio ugdymo 

grupėse). 

2021–2022 mokslo metais veikė keturi papildomo ugdymo būreliai 

(krepšinio, futboliuko, karate, robotikos, etnografinis ansamblis 

„Volungėlė“).  

Patyčių ir smurto 

prevencija mokykloje 

2022 metais 

Mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama nuosekli, ilgalaikė socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo 

programa „Kimochis“ (2017-12-19 įsakymas Nr. V-399). Parengta patyčių, smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo 

programa 2022–2023 m. m. (2022-10-11 įsakymas Nr. V-333). Atlikta jos vykdymo stebėsena, parengta ataskaita ir 

analizuota mokytojų tarybos 2022 m. spalio 11 d. posėdyje (protokolas Nr. PT-4), mokyklos tarybos 2022 m. spalio 12 d. 

posėdyje (protokolas Nr. OT-5). Mokyklos vaiko gerovės komisija sudaryta vadovaujantis „Mokyklos vaiko gerovės 

komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2017-05-02 įsakymu Nr. V-319 (2022-12-02 įsakymas Nr. V-400). Vaiko gerovės komisija dirba pagal 

direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. V-333 patvirtintą vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo 

tvarkos aprašą bei jo dalinį keitimą (2020-10-20 įsakymas Nr. V-315). Patyčių ir smurto atvejų nebuvo. Prašymų dėl 

minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo nepateikta. 

Korupcijos prevencija 

mokykloje 2022 metais 

Parengta mokyklos 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programa (2021-01-26 įsakymas Nr. V-11). Paskirtas asmuo, 

atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę (2017-02-23 įsakymas Nr. V-47). Parengta korupcijos prevencijos 

programos priemonių plano įgyvendinimo 2022 m. ataskaita, paskelbta mokyklos interneto svetainėje.  



Mokyklos veiklos 

įsivertinimas ir vertinimas 
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas ir gautų 

duomenų naudojimas veiklai tobulinti  

Atliktas strateginio plano 2017–2022 m. vertinimas. Vertinimo 

rezultatų analizė, išvados aptartos darbo grupėje, rengiančioje 2023–

2025 m. strateginį planą. 

Atliktas mokyklos 2022 m. metinės veiklos programos vykdymo 

vertinimas. Vertinimo rezultatų analizė ir išvados aptartos darbo 

grupėje metinės veiklos programos projektui 2023 m. rengti, 

panaudotos kuriant programą. Vertinimo analizė ir išvados aptartos 

mokytojų tarybos posėdyje 2022 m. gruodžio 27 d. (protokolas Nr. PT-

5). Atliktas ugdytinių smulkiosios motorikos lygio įvertinimas pagal E. 

Kiphard skalę. Atliktas programos „Sveikatos ABC“ vertinimas. 

Vertinimo rezultatų analizė, išvados aptartos mokytojų tarybos 

posėdyje 2022 m. kovo 25 d. (protokolas Nr. PT-1), sveikatos 

stiprinimo darbo grupėje. 

Išorinis mokyklos vertinimas ir gautų duomenų 

naudojimas veiklai tobulinti 

- 

Bendruomeniškumas ir 

bendradarbiavimas 
Mokyklos partneriai Jurbarko švietimo centras, Marijampolės apskrities vyriausiojo 

policijos komisariato Jurbarko policijos komisariatas, Jurbarko 

priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, Jurbarko viešoji biblioteka, Jurbarko 

krašto muziejus, Jurbarko visuomenės sveikatos biuras, Tauragės 

lopšelis-darželis „Kodėlčius“, Vilkaviškio lopšelis-darželis 

„Buratinas“, Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“, Pagėgių lopšelis-

darželis, Jurbarko r. Jurbarkų darželis-mokykla, Šakių r. Sintautų 

pagrindinės mokyklos ikimokyklinis skyrius, Jurbarko Naujamiesčio 

progimnazija, Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija, Jurbarko 

sporto centras, respublikinis lopšelių-darželių „Nykštukas“ sambūris 

„Po Nykštuko kepure“ ir kt. 

Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir socialiniais partneriais formos 

Bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdomas taikant 

įvairias veiklos formas: grupių susirinkimus, bendrus renginius, 

šventes, individualius pokalbius apie vaiko pasiekimus ir pažangą, tėvų 

dalyvavimą ugdymo procese, bendras projektines veiklas ir kt. Dėl 

karantino laikotarpiu įvestų apribojimų teko atsisakyti kai kurių įprastų 

bendradarbiavimo formų ir pereiti prie bendravimo ir 

bendradarbiavimo pasitelkiant informacines technologijas. 



Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vyksta įvairiose veiklos 

srityse: bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis dalijamasi vadybinio 

ir pedagoginio darbo patirtimi (seminarai, metodiniai pasitarimai, 

bendri renginiai), kiti socialiniai partneriai dalyvauja ugdymo veiklose, 

padeda įstaigos pedagogams vykdyti švietėjišką veiklą (ugdytinių 

pažintinės išvykos ir kt.). 

Mokyklos bendruomenės iniciatyvos Idėjos projektinei veiklai ir jų įgyvendinimui. 

Idėjos mokyklos aplinkos kūrimui. 

Idėjos švenčių, renginių, parodų organizavimui. 

Finansinė mokyklos 

situacija (visos sumos 

nurodytos tūkst. eurų su 

vienu skaičiumi po 

kablelio) 

Mokymo reikmių 

lėšos (mokinio 

reikmių lėšos iki 

2022 m. rugsėjo 1 

d.) 

Rodiklis: 2021m. 2022 m. 

Patvirtintos biudžete mokinio reikmių lėšos (su papildomai 

paskirtomis lėšomis) 

339,1 397,3 

Panaudotos mokymo reikmių lėšos ir procentas nuo visų metams 

skirtų asignavimų 

197,6 

68 % 

235,8 

65 % 

Papildomai 2022 m. vasario mėn. tvirtinant biudžetą mokyklai 

skirtos mokinio reikmių lėšos (t. y. lėšos, kurios viršija 93 

procentus lėšų, privalomų skirti pagal metodiką) 

-  

Savivaldybės 

biudžeto lėšos 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis (be lėšų 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti) 

586,1 691,2 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos įstaigai ir procentas nuo 

prašomų skirti savivaldybės biudžeto lėšų (be ilgalaikio turto 

įsigijimo ir remonto lėšų) 

567,1 

97 % 

668,1 

97 % 

Mokyklos pateiktas savivaldybės biudžeto lėšų poreikis 

ilgalaikiam turtui įsigyti ir remontuoti 

67,9 67,9 

Skirtos savivaldybės biudžeto lėšos ilgalaikiam turtui įsigyti ir 

remontuoti (į sąmatą įtraukta pagal atskirą administracijos 

direktoriaus įsakymą) 

- - 

Per metus papildomai skirtos savivaldybės biudžeto lėšos 22,3 61,6 

Panaudotos savivaldybės biudžeto lėšos ir procentas nuo visų  

metams skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų 

580,7 

99 % 

709,6 

97 % 

2022 m. mokyklai patvirtintų biudžeto lėšų procentas lyginant su 

2021 m. gautomis savivaldybės biudžeto lėšomis 

109 % 113 % 

Kreditinis įsiskolinimas 2021 m. gruodžio 31 d. 0 0,3 

Per 2022 m. gautos pajamos už patalpų ir kito turto nuomą 0 0,2 



Įstaigos pajamos 

už teikiamas 

paslaugas 

Per 2022 m. gautos pajamos už vaikų išlaikymą švietimo įstaigose 67,1 79,2 

Iš kitų finansavimo šaltinių gautos lėšos 2022 m. 2,1 1,5 

Finansinės 

veiklos tikrinimai 

Tikrinimų vykdymas (taip, ne) ne ne 

Tikrinimų metu nustatytos 

tobulintinos finansinės 

veiklos sritys ir atlikti darbai 

gerinant finansinę veiklą 

 

Mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 
2021 m. mokyklos veiklos ataskaitoje nurodytų 

problemų (iš)sprendimas  

Lieka neišspęsta problema dėl mokyklos pastatų išorės remonto ir 

šiltinimo. 

Išspręsta problema dėl higienos normos reikalavimų vykdymo 

užtikrinant nustatytą vaikų grupių patalpų temperatūrą: įrengtos oro 

kondicionavimo sistemos visose grupėse. 

Esamos mokyklos problemos ir jų sprendimas Problemos lieka tos pačios – reikalingas pastatų šiltinimo ir išorės 

remonto tęstinumas. 

Susidėvėjusi šildymo, elektros sistemos. 

Galimos (tikėtinos) mokyklos problemos ir jų 

sprendimas 

Pedagogų ir kito kvalifikuoto personalo trūkumas. 

Vaikų skaičiaus mažėjimas. 

2022 metų ataskaitos 

aptarimas įstaigos 

savivaldos institucijose 

Ataskaita aptarta mokyklos tarybos 2023 m. vasario 28 d. posėdyje (protokolas Nr. OT-2), mokyklos darbuotojams pateikta 

2023 m. vasario 27 d. 

Papildoma informacija 

apie mokyklą 
Informacijos apie mokyklos veiklą sklaida Informacija apie mokyklos veiklą pateikiama rajono spaudoje, įstaigos 

interneto svetainėje (adresas www.nykstukas.eu), socialiniame 

tinklapyje facebook.com/jurbarkonykstukas.lt 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklų svetainėje (adresas 

www.smlpc.lt), projekto „Olimpinė karta“ svetainėje 

www.olimpinekarta.lt Lietuvos masinio futbolo asociacijos svetainėje 

www.asfutboliukas.lt , renginiuose ir kt. 

Kita informacija Lietuvos futbolo federacija mokyklos bendruomenę ir atskirus 

jos narius apdovanojo padėkos raštais už futbolo tradicijų puoselėjimą, 

vaikų sveikatos stiprinimą. Už veiklos sklaidą tarptautinio projekto 

„Vaiko kelias į gražią kalbą“ narių tarpe mokykla apdovanota padėkos 

raštu. Įstaiga apdovanota Respublikinės ikimokyklinių įstaigų kūno 

kultūros pedagogų asociacijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto 

http://www.nykstukas.eu/
http://www.facebook.com/jurbarkonykstukas.lt
http://www.smlpc.lt/
http://www.asfutboliukas.lt/


padėkos raštais už aktyvų bendruomenės dalyvavimą Lietuvos 

ikimokyklinių įstaigų projekte „Lietuvos Mažųjų žaidynėse 2022“, 

respublikos ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalyje, skirtame 

Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Nykštukas“ padėka už bendrystę, kūrybišką Jurbarko miesto 

pristatymą vykdant respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų 

sambūrio „Po Nykštuko kepure“ kūrybinį projektą. 

_________________________ 

 

 

 

 

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas,  Irena Povilaitienė 

 

 

 

 

 

 


