JoNISKIo RAJoNo Za.canBs vAIKU r,op5nr,rs-uanZnl,ls,,vvSNIUKAS"
(5vietimo istaigos pavadinimas)

(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VBIKLOS ATASKAITA
Nr.
(data)
._

Zagare
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
PLANO
IR
METINIO
STRATEGINIO
VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Joni5kio rajono
vaikq lop5elis-darZelis,,Vy5niukas" yra savarankiSka JoniSkio rajono
savivaldybes biudZetine istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir prielmokyklinio ugdymo programas ir teike (iki
2018-11-12) socialines globos paslaugas ikimokyklinio amZiaus be tevq globos likusiems ir socialines

rizikos Seirnq vaikams.20l8 metais lop5elyje-darZelyje buvo ugdomi 68 vaikai, veike keturios grupes:
ankstyvojo, ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir globos vaikq grupes.
Ikirnokyklinis ugdymas vyksta pagal 2,agares vaikq lop5elio-darZelio ,,VySniukas" ugdymo
program4,,VySniuko dienel6s", kurios ugdymo turinyje numatytos vaiko esminds nuostatos ir gebejimai,
vaiko veiksenos. Programoje turinys orientuotas i vaiko kompetencijq ugdym4, reikaling4 tolimesniarn
vaiko asmenybes ugdymui.
Prie5rnokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendrqj4 prie5mokyklinio ugdymo
program4".
f

staigos strateginiai tikslai

ir

ugdymosi

ir analizd.

1. Strateginis tikslas - pagerinti ugdymo proceso kokybg, pereinant nuo per didelio pedagogo
dominavimo i sAlygll vaikq iniciatyvoms ir savirai3kai sudarym4.
o KokybiSkai vykdyti ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo (si) programas. Sukurta lop5elio-

.

darLelio ugdymo programa, kurios turinys atsispindi grupiq veiklos programose.
Siekti ugdyrno individualizavimo atsiZvelgiant i vaiko poreikius, gebejimus, tevq liikesdius. 85 %

aukletojq ugdymo planai koreguojami nuolatos pagal vaikq darom4 paLang4, pasiekimo lygi.
Formuojamas teigiamas istaigos ivaizdis. 80% vaikq igrjo meninio ugdymo kompetencij4
dalyvaudarni ivairiuose konkursuose, renginiuose, uZsiemimuose, bei neformaliame meniniame
ugdyme. Efektyvi logopedo teikiama pagalba 100%. Mokslo metq pabaigoje sumaZejo vaikq
skaidius, turindiq kalbos sutrikim4.
Sudaryti s4lygas sekrningam ugdymo proceso igyvendinimui. Pedagogai

.

ir bendruomends nariai
kele kvalifikacij4 nuo 11 iki 30 valandq per metus (vienam asrneniui). 25Yo pedagogq ugdymo
procese naudojo IT. ISplestos edukacines erdves ivairiai ugdomajai, tiriamajai veiklai. lsigyta
Siuolaikiniq, kokybi5kq ugdymo priemoniq, pagal finansines galirnybes (100%). PUP aukletojos
bendradarbiavo ir domejosi vaikq adaptacija gimnazijoje. Plediarna edukacine veikla uZ istaigos ribq
(saugaus eismo, gamtos paZinimo, susipaZinimo su profesijomis pamokeles, praktines veiklos
pamokeles...), tobulejo vaikq supaZindinimas su istorijos paveldu. Pastebeti gab[s vaikai, kurie
dalyvavo ivairiose veiklose, konkursuose, meno Sventeje, lankd meno mokyklos dailes ir teatro

uZsiemimus.
2. Strateginis tikslas - puoseleti istaigos ivaizdi, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
o Palaikyti partneri5kus rySius su kitomis ugdymo istaigomis. Dalyvauta Svendioneliq, Silutes,
Kauno l.-d. organizuotuose projektuose. Vykdyta bendra veikla su Zagares gimnazija,Zagares soc.
Paslaugq centru, Z,agares spec. mokykla.

.

Tgsti krypting4 bendradarbiavim4 su esamais socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas su
Joni5kio PPT. [sijungta i rajono visuomends sveikatos biuro organizuojamas akcijas, asociacijos
,,Sveikatos Zelmeneliai" veiklas. Vykdyta veikla projekte ,,Mes rDSiuojam". Aktyvus bendruomends
nariq dalyvavimas Europos judumo savaiteje, Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centro akcijoje.
Dalyvauta i,agares miesto bibliotekos, i,agares regioninio parko, i,agards kultfiros centro rettginiuose,
organizuoti renginiai Siose istaigose.
o Teikti informacii4 apie istaig4 visuomenei. Skelbta informacii4 apie lstaigq ,,Sidabr6je". ,,Siauliq

apie darLelio veikl4 istaigos tinklapyje rvr,vw.zaqaresvysniukas.lt
o Tobulinti bendruomenes nariq bendravirn4 ir bendradarbiavim4. lstaigoje vyrauja bendruomends
nariq pagarba, pasitikejirnas vienas kitu. Bendruomends nariai, pagal lstaigos vidaus isivertinim4, tik
kraSte". Atnaujinama informacij4

dalinai prisiima atsakomybg uZ bendrai priimtus sprendimus. 100 % darbuotojq, vaikq teveliq jaudiasi
saug[s tvarkingoje, jaukioje aplinkoje. Bendruomenes nariq (darbuotojai, teveliai) noriai dalyvauja
vykdytuose renginiuose, akcijose. Pamineti darbuotojq jubiliejai, kitos progos. Pagal finansines
galimybes, bei Zrnogi5kuosius i5teklius kufta patraukli istaigos vidaus ir i5ores aplinka. Darbo grupes
renge planus, vykde isivertinim4, inventorizacij4...
3. Strateginis tikslas - padetivaikams suprasti, kaip augti sveikam ir saugiam, i5vengtipavojingq

medZiagq ir rizikingo elgesio.

o Vykdyti jstaigos darbuotoiq kvalifikacijos tobulinim4 ir tevq Svietim4.

Tobulintos vaikq

specialiosios kompetencijos, suteikta sveikatos saugojimo Ziniq. Aukletojo parengtos, pagal ugdytiniq
amLiq, ATKPVM vartojimo prevencijos programos igyvendinimo planai, uZsiemimq planai.
Ugdytiniq teveliai i5 anksto pradeti paZindinti su sveiko maisto valgiara5diais. Nuolatos buvo
konsultuojamasi su VTAS, soc. paramos skyriumi, atsirandandiq problemq temomis. Sekmingai
tevai, aukletojos ir ugdytiniai konsultuojami vaikq kalbos sutrikimo, jq Salinimo klausimais.
Logopedo konsultuoti r[pimais klausimais, parengtos rekomendacinio pob[dZio skrajutes
aukletojoms ir tevams. Bendrosios praktikos slaugytojos parengtos ataskaitos apie sveikatos ugdyrn4
istaigoje, pristatytos tevq susirinkimuose. Vykdyta t6vams, visuomenei nuolatine informacine sklaida
apie istaigos veikl4 svetaineje, Ziniasklaidoje, grupiq stenduose. UZtikrintas vaikq saugumas kelyje:
praktines saugaus eismo pamokeles, pokalbiai, bendradarbiavimas su rajono policijos darbuotojais.

o

Turtinti vaiko sveikatos stiprinimo ir grfidinimo jgiidZiq ugdyrnui materialing bazg. Atnaujintas
spotto inventorius, isigyti treniruokliai vaikams. Bendrosios praktikos slaugytoia 2 kartus metuose
vykde profilakting globos vaikq sveikatos prieZi[r4, uZtikrino saugos ir pirmines sveikatos prieZi[r4.
Rengtos sportines Sventes lstaigoje ir su 2,agards gimnazija.
o Dalintis darbo patirtimi ir metodine medLiaga, padedandia geriau formuoti vaikq sveikos
gyvensenos !g[dZius ir nuostatas. Bendrosios praktikos slaugytojos kaupta informacij4 apie
globojamqjq vaikq sveikatos b[klg, teikta informacija ivairioms istaigoms vaikq sveikatos
klatrsimais. Darbo patirtimi ir metodine medltaga dalintasi kolektyvo ribose tarp aukletojq.

TOBULINTI:
1. Individualiq programq k[rimas.
2. Pedagogq lT naudojimas ugdymo procese.

3. Edukacine veikla uZ istaigos ribq.
4. Dalyvauti Lietuvos Respublikos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
5. Kryptingas bendradarbiavimas su esamais soc. partneriais, ie5koti

ugdymo mokymuose.
naujq.

6.

Teikti informacij4 apie jstaig4 visuomenei.
Tobulinti
7.
bendruomenes nariq bendravirn4 ir bendradarbiavim4 (prisiimti atsakomybg uZ bendrai
priimtus sprendimus).
8. Vykdyti jstaigos darbuotojq kvalifikacijos tobulinim4 ir tevq Svietim4.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS ULOAOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
lnta
Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

1.1. Tobulinti
profesing
kornpetencij4

u

m

veiklos rezultatai

Siektini rezultatar

I5klausyta ne maZiau
16 val. akademiniq
valandq per metus

Rezultatq verlinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

Kiekybinis rodiklis - dalyvauta
kvalifikacijos rnokymuose I 6
akademiniq val.

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai
Kvalifikacijos
Pa4'mejimai:
,,lkimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
kalbos raida bei
klabos sutrikimq
Drevenciiaoo (6 val.)"

,,Metinis
darbuotojo veiklos
vertinimas" (6 ak.
val.), ,,Darbo
uZmokesdio

skaidiavimo
ypatumai valstybes
ir savivaldybiq
istaigq

darbuotojams" (4
val.).
14 istaigos

darbuotojq
savarankiSkai
1.2.

lstaigos dokumentai
tvarkomi

ULtikrinti

dokumentq valdymo
sistemos

administravirno
isisavinim4.

elektroninej e erdvej e,
istaigos darbuotojai
naudojais elektronine
dokumentq valdymo
sistema.

lstaigos darbuotojams suteikti
prisij ungimo prie kontoros
slaptalodliai ir vardai.
Darbuotojai aprnokyti kaip
prisij ungti prie,,Kontoros",

valdyti (perskaityti.
iSsispausdinti) gautus ra5tus)

naudojasi
dokumentq
valdymo sisternoje

,,Kontora".2019
m. istaigos
dokumentaciios
planas tvarkomas

dokumentq

valdymo sistemoje
,,Kontora'o

l.Sukurtos ir
patviftintos i,agares

vaikq lop5eliodarZelio,,VySniukas
asmens duomenq

'o

tvarkymo beivaikq
asmens duomenq
1.3. UZtikrinti asmens
duomenq apsauga
pagal atnaujintus teises

aktq reikalavimus.

tvarkymo taisykles.

Patvirtinti reikalingi
istaigos teisiniai
dokumentai ir
tvarkos, supaZindinti

Patvirtinti tvarkos apra5ai del
asmenq duomenq apsaugos,

taisykles, supaZindinti
darbuotojai, bendruomend

darbuotojai.

2.Paskirtas
darbuotojas, kuris

atliks asmens
duomenq apsaugos

pareigiino
funkcijas. 3.lstaigos
bendruomenei
pravestas video

seminaras ,,Asmens
duomenq apsauga
Svietimo istaigose"

2018-03-21(100%
darbuotoiu).

2. Uitduo

tos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numa
UZduotys

buvo
PrieZastys, rizikos

2.1

2.5

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta

S

veiklos rezultatams'

UZduotys / veiklos
3.1 . Globos grupes uZdarymas, atsiskaitynas su
atleidZiarnais darbuotoj ais.

3.2.Inicijavau tobulinti meniu, pagal knygos
rekomendacij as,,Sveikatai palankus technolo einiu

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Racionalus fi nansq naudoj imas,
nepakenkiant optimal iam istaigos

funkcionavimui.
Perspektyviniai valgiara5diai atitinka naujo
vaikq maitinimo apra5o reikalavimus, kurie

m. rugsejo 1d.
del Lietuvos Respublikos

isigaliojo nlro 2018

korteliq ir valgiara5diq rinkinys". {gyvendinti
speciahs perspektyviniai valgiara5diai ir naujos el.

(jsakyrnas

sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
lapkridio l1 d. isakymo nr. v-964 ,,Del
maitinimo organizavimo ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir
vaikq socialines globos istaigose tvarkos

technologines korteles.

irtinimo pakeitimo" ).

siu metu veiklos uZr uotys (iei tokiu buvo) ir rezu tatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jq rodikliai
uZduotys ivykdytos)

Pako
UZduotys
4.1

4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
5.

rezulta

Pa

kdant uZduotis

mas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq fvykdymo apra5ymas

lanselis

. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus veftinimo rodiklius
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagalsutartus veftinimo rodiklius

5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutaftus vertinimo rodiklius

6. Kom
6.1. Tobulinti st
6.2.Tobulinti

E

Labai eerai

5.1

Gerai

X

Patenkinama
Nepatenkinarna

tr
tr

kurias nordt tobulinti
ini Svietimo istaigos vald
ir bendradarbiavimo kompetencii

Direktore

Alina Jasaitiene

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

2019-01-21
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai: siiilome direktores veiklq pagal 2017-2018 mokslo metq
veiklos plano rezultatus ir papildomai atliktas uZduotis. direktores veikl4 jvertinti gerai.

(mokyf<loje - nlokyklos tarybos
(para5as)
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -

/1,

'CI?utlwl,
(vardas ir pavarde)

u4- e!9:ol,-(gJ
(data)

savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotoj q atstovavim4 igyvendinanti

s asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas

ir sifllymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas lgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne
UZduotys
9.1. Gerinti ugdymo prieinamum4

9

.2. Atnaujinti lop5el io-darZelio

lauko edukacines erdves.

au

5 uZduo

Siektini rezultatai
UZtikrinti ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo(si) programq
prieinamum4 socialiai
paLeidliamiems ir atokiai
nuo darZelio gyvenantiems
vaikams
Modernizuotos lauko

judejimo ir saugumo
poreikius atitinkandios
erdvds

9.3. Tobulinti asmenines profesines
kompetencijas

Dalyvauta kvalifi kacijos
tobul inimo renginiuose

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
Atidaryta savaitine grupe, toliau
gyvenandiq Seirnq vaikai bus
atsiveZami

i savaiting

grupg.

Nustatytos tvarkos, teisiniam
savaitines grupes funkcionavimui.

Lauko aik5teles atnauj inimas
(irengta sporto aik5tele su gumines
dangos pagrindu) i5 surinktq tevq
imokq ugdymo reikmems
Dalyvauta ne maZiaLr 10 ak.
valandq kval ifi kacijos tobulinimo
renginiuose ir gauti kvalifi kaciniai
paZymej imai, patvirtinantys
patobul intas profes ines

kompetencijas.

9.4.
9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ldoma suderinus su Svietimo

vadovu

10.1 . Zmoei5kuiu ir finansiniq i5tekliu stoka.

10.2. Teises aktq pasikeitimai.
10.3.

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

(para5as)

(vardas ir

pavarde)

(data)

pareigos)

SusipaZinau.
(Svietimo istaigos vadovo

pareigos)

(para5as)

(vardas ir

pavarde)

(data)

