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VEIKLOS PLANO IGYVENDINIⅣ IAS

Anyk5diq lopSelio-darZelio ,,Zilvitis" 2015-2019 metq strateginio veiklos plano kryptys:
1.

Gerinti ugdymo kokybg, uZtikrinant Lrgdymo turinio kait4;

2. Uztikdnti sveikas ir saugias vaikq ugdymo(si) s4l1'gas.

AtsiZvelgiant istrateginio plano kr1,ptis, suformuotas 2019 metq veiklos tikslas: siekti
ugdymo(si) kokybes, tobulinant ugdymo(si) proces4, ftraukiant I vaikq ugdym4(si) tevus. Siam

tikslui pasiekti igyvendintos numatltos priemones.
2019 metais igyvendinant priemonq ,,Gerinti ugdymo kokybg, uZtikrinant ugdymo

turinio kait4,,, pasiekta rezultatq ugdymo(si) kokybes gerinimo ir Siuolaiki5kq ugdymo(si) s4lygq
ktu.imo srityse. Gerinant ugdymo kokybg, siekta ugdymo turini padaryti idomesni ir patrauklesni.
Ugclornoji veikla organizuota netradicinese edukacinese erdvese. Vaikai dalyvavo 26 edukacinese
miesto, rajono bei kitq miestq erdves. Sistemingai buvo vykdoma veikla.
i5vykose

i

fvairias

stiprinanti vaikq psiching sveikat4. 3 5 metq grupiq vaikai dalyvavo programll ,,Zipro dtaugai",

.,Kinochis" uZsidmimuose, prie5mokyklinio amZiaus vaikai - programoje ,,Laikas kat1u". Pastaroji
programa turi tgstinum4 mokykloje. Inicijavau, jog prie5mokyklinio amZiaus vaikai dalyvautq
respublikiniame projekte ,,DraugiSkoji socialinio emocinio ugdymo olimpiada ,,Dramblys", uL
kuri4 gauta padeka uZ vaikq socialiniq emocinitl gebejimq ugdym4 bei prisidedant prie
organtzacljq, kurios kuria draugi5k4

ir

saugiq aplinkq. fstaiga dalyvauja akcijose ,,Savaite be

patydiq",,,Tolerancijos Svytulys".

Siekiant nuoseklaus fizinio akt-vvurno skatinimo veiklos, inicijavau bendruomends
dalyvavim4 Salies projektuose ,,Olirnpine karta", ,,sveikatos Zelmeneliai", futbolo federacijos
projekto ,,Futboliukas" veikloje, respublikineje ikimokyklinio ugdymo klno kultlros pedagogq
asociacijos veikloje. Vaikai buvo skatinami judeti, sporluoti aik5teleje su mink5ta danga, bei sporto
saleje. Surengtos 2 sporto Sventes su tevais. Geriausiai pasiseke trijtl kartq

- senelirl, tevq ir vaikq

sporto Sventd ,,Trys kartos olimpiniame sfikttry". Bendradarbiaujant su AnykSdiq Spf
specialistais, prieSmokl,klinio amZiaus i'aikams organizuotas erdviniq, paZintiniq gebejimtl
lavinimo uZsiemimtl ciklars ,,Zaidliame, kuriame, mokomes" (10 uZsiemimq)'

ig,VCndinant pHclllonf illl》
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sveikas ir saugias vaiktt ugdyll10(Si)Sポ

pageida宙 mu,istaigaC Sudariau s41y8as papildomam vaikЧ
sportinitl

ysas̀̀,tOVЧ

u8dymuii sistemingai organizuoiami

ζ
okiЧ , krepttinio, ftltbolo pradmcntl, u2Sienio kalbos lllokynlo, kcralllikos, dailes

uえ siOl■ lil■ lai.

Apic

90

proc.

pl‐

iCも

mokyklinio

amZiatls

vaikЧ lanke u2siolllimtls bascinc.

Bendradarbia司 ant Su tovais, organizuotos akciios, iさ Vykos, igyVCndintos tё
atnattintaS iStaigOS illternctinis puslapisi mokyklos teritor増
akCも a ,,KalediniЧ egluё i■

vЧ

inicittyvos:

衛c2019m.gruodZio mё n.vykdyta

tikrino mokykios
parkas̀̀.PapildomЧ veiklЧ Organizavilllas uを

lkilllokyklinio ugdymo progralllos t9Stinull11.
ventё s, pramogOS, popictes, igyvcndinti sveikatingumo, flzinio
Organizuotos spono ζ

aktyvumo praektai.Pracktines vcik10s pagcrino ugdymo kokyb9,aktyvino bcndruomcnOs narill
Omis isigytOS pricmonё s teigiamai darO itaka Veik10S kokybci・
bendradarbia宙 ml,o prttckto lё も
2019 111etais parcngti du raOniniai ir vicnas rcspublikinis prdcktai.Jicllls igyVCndinti iも

viso gauta

1500 Eur 2019 mctais bendruomenO dalyvavo kOnkurse,,Sodinё ius̀̀ir laimcio Siltnaml,isig10me
kolllposto dё ttё s.Organizuoti ivairtls pr街 cktai, skatinantys tausoti aplinkl, l kuriuOs itraukti ir
vaikЧ

tё vai.Inicttavau,jOg

tOvai ir mokytaai dalyVaut■

bcndruosc mokymuosc:apie 25 proc.tOVЧ

Ventes,jЧ
ir 80 proc.pedagog■ dalyvavo psichologes Rasos Ragauskicnё s scminarc,Seimosこ

svarba vaiko ugdyme

.20 proc.tevЧ ir 9o proC.mokytoiЧ dalyVavO pSiChoterapeuto Vaido

Arvaseviこ iaus seminare,,Kodel ir kaip ugdyti kritini mlStyma ValkystaC

・

Bcndradarbiattant Su mokyklomis,abipusiSkai inicttuota ir surcngti susitikimai su pradiniЧ
klasiЧ

l■

okytoiaiS,dalyvavomc diskusttae,,Pricsmokyklinio ir pradinio ugdymo dcrmё

.

ir
Visus darbuotojus skatinau siekti auk5tesnes hvalifikacijos, nuolatinio mokymosi
17 mokytoitl isklause 778
tobLrle.iimo, dalyvaujant seminaruose, kursuose, dalijantis patirlimi.
asmenines ir
vaialdas kvalifikacinitl renginir-1 (r,ienan-i tenka apie 46 val'), tobulino ivairias
Kauno rajono ikimokyklinio
prof-esir-res kompetencijas. Vadovai, mokytojai dalinomes patirtimi.
pedagogams pristadiau mokyklos
rugdymo istaigtl r,adovams bei Silutes prie5mokyklinio ugdymo
su
netradicinese aplinkose patirti, Ispanijos bei Rumunijos svediams

ugdymo organizavimo

formas'
mokytoja Danguole Sunklodiene pristateme bendradarbiavimo stt tdvais
grupes' kuriose
Lopselyje-darZelyje ,,Zilvitis" 2019 metais sukomplektuotos 7 ugdymo

dirbo
bu,o ugdoma 135 vaikai (103 ikimokyklinukai, 32 priesmokyklinukai). {staigoje

39

nemaLeja,laisvq vietq
darbuotojai, patvirtinta 35,25 pareigybes. vaiktl skaidius r-rgdymo fstaigoje
ugdymo grupese trtra.
proceso valdymo
2019 metais buvo planuota tobr-rlinti asmenines kompetencijas: ugdymo
tobulinau dalyvaudama
kompetencija ir organizaci-jos valclymo kompetencija. Sias kompetencijas
scminaruose:,,VadoVO‑lyderio komunikacJa kOmandgc̀̀(8 alcadcminOs vral.)ir,,Bendruomenes
永ademines val.).SCminartl motu
nariЧ atsalcomybe utt ugdymO/si rezultatus stiprinimas̀̀(8〔
tobulinau lyderystes gcbciimus, daranこ ius itakl kOmunikac」 ai kOmandoic, kOmandos nttiЧ

motyvacilain Su[clktu品 vi,t()bり

￨llilt〕

()ir dalb(,rじ

ultatams.
∠

II SKYttUS
REZULTAT'dI IR RODIKLIAI
UZDUOTYS,
VEIKLOS
2019 METU

1. Pagrindiniai

pradjusiq metq veiklos rezultatai

Siektini
rezultatai

UZduotys

Atlihi

istaigos 2015-2019
m. strateginio Plano
analizg ir parengti

2020-2024
strateginio

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uiduotYs

m.

Plano

projekt4

2020-2024

strategl■ lo
2015-2019 metr-1 Plano
Parengta

Parengtas
m.

strateginio
plano projektas

vyhdymo analize, ji

Pasiekti rezultatai ir jr1

rodikliai

Parcngtas iStaigos 2020‑2024
strateginis Plano
projektas,
PristatYtas
mokyklos bendruomenei.
Anyk5diq loP5elio-darlelio
,,Zilvitis" taryba2020 m. sausio
protokoliniu nutarimu
10

metq

jis

pristatyta
bendruomenei.
Pareugtas
apsrrarstytas mokYklos
T-1) Pritare
tar-vboj e istaigos 2020- (protokolas Nr.
2024 metq strateginio 2020*2024 metq strateginiam'
Planui pritarta AnYk5diq rajono
plano projektas
savivaldybes administracijos
direktorius 2020 m sausio 23 d'

d.

isakymu Nr. l-A[-52 ,,Del
pritarimo AnYkSdiq loPSelioiarzelio,,Zilvitis" strateginiam
planui 2020-2024 metams",
plurut patvirtintas AnYk5diq

iop5elio-darZelio ,,Zilvitis"
diiektoriaus 2020 m. sausio 24

lsakYmu Nr. Y-4 ,,Del
strateginio Plano 2020-2024

d.

1.2.

Formuoti
besimokandios
organizacijos

kultur4,

r"rZtikrinti

nuolatini mokl4ojq
tobulejim4

metams"
keturiuose
direktonus
Mokyklos
Sudaryti
tobulinimo
kvalilikacijos
dalyvaus
s41,vgas
kvalifikacijos renginiuose:
3
darbuotojr-1
lYderio
,,Vadovo
tobulinimo
kvalifikacijos
komunikacija komandoje" (8
renginiuose;
kelimui,
taikant ivairias 70 proc. mokYtojq kels ah. val.);
kvalifikacij4
mokymosi
atsakomyb e uL ugdYmo/si
formas
rezultatus stiPrinimas" (8 ak'
val.);
,,Snaugusiqiq Svietimo svarba
Siuolaikinej e visuomenej e"
(6 ak. val.);
,.Socialinis emocinis ugdYmas
mokykloje" (6 ak. val.).

Dalyravau

Sudariau s4lYgas mokYtojq
komandoms ir individualiai
kclti kvaliflkaclJ

100 proc. pedagogq dalyvavo

socialinio emocinio r,rgdymo
programos .,Laikas kartn"

1"3. Nuoseklus
sociaiinio ir
emocinio ugdymo
pietojimas istaigoje

mokymuose

fgyvendintos socialinic

Skatinti

bendruomeniSkum4
ir .lidinri tevrl
!sitrauliirn4 i vaikq
tr-uclvm4

dalyvavo

programose:,,Kimochis" (2*6
programos:
3-6 metq vaikq grupeje m. vaikai) ir ,,Laikas kartu"

pl"0gramas

-..I(imochis",

(prieSmokyklinio

prieSmokl,klinio
mo grupejc
,,Laikas kartu"

vaikai);

emocinio

ugdymc

Lrgdl

1.4.

100 proc. vaikq

Igyvendinti
socialinio
emocinio
ugdymo

Tevq
dalyvavirnas
f staigos
reriginiuose.
veilih"l
inicijavimas

Apie 60 proc. tevq
dalyvaus ivairiuose
mokyklos akcijose,

socialinio emocinio ugdymo
amZiar-rs

70 proc. mokytojq dalyvavo
vaikq psichiatro Lino SluSnio
seminare ,,AS atsakau uL
psichikos sveikata"
Rodiklis pasiektas 75 proc.

veikl4

25 proc. tevq ir 80 proc.
pedagogtl dalyvavo psichologes
Rasos Ragauskienes seminare
,,Seimos Sventes, jLI svarba
vaiko ugdyme".
20 proc. tevq ir 90 proc.
mokyojq
dalyvavo
psichoterapeuto
Vaido
Arvasevidiaus seminare,,Koddl
ir kaip ugdyti kritini m4stym4
vaikysteje".
tevq
fgyvendintos dvi
iniciatyvos:
- atnaujintas
istaigos
internetinis puslapis;
mokyklos teritorijoje 2019
m. gruodZio men. organizuota
akcija ,,Kalediniq egludiq
parkas"
2019 metais atnaujinti istaigos
reglamentuojantys
dokumentai:
-_ Anyk5diq lopSelio-darZelio

reglamentuojand,ius

,,Zilvitis" pastato Sildymo ir

organizr.ro.jamLlose

renginiuose.

fgyvendintos 1-2 tevq
iniciatyvos

-

1.5.

Atnaujinti
veikl4

istaigos
reglamentuojandius
dokumentus

AtnaLrjinti
veiklq
reglamentuoja
ndius
dokumentus

Pasikeitus norminiams
dokumentams,

atnaujinti

istaigos

veikl4

dokumentus: tvarkq

kar5to vandens

apra5us,

prieZifiros

pareigybiq
aprasus, etatq s4rasus ir
kt.

sistemos
pastato Sildymo ir
kar5to vandens sistemos
naudojimo
patvirtintos
instrukcijos,
direktoriaus 2019 m. sausio 7 d.

ir

veikimo ir

isakymu Nr. V-2;

-

AnykSdiq lop5elio-darlelio

,,Zilvitis" darbuotojq

darbo

uZmokesdio skaidiavimo ir
mokejimo, apmokejimo ul
pavadavim4 ' bei lakinai
nesandiq darbuotojq funkcijq

vykdymo tvarkos

apra5as,

patvirtintas direktoriaus 2019

m. sausio 28 d. isakymu Nr. V5;

-

AnykSdiil lopSelio-darZelio
,,Ziivitis" clarbuotojq saugos ir
sveikatos bei gaisrinds saugos
instrtrkcijq rengimo ir
instruktavimo tvarkos apra5as,
patvirlintas direktoriaus 2019
m. liepos 3 d. isakymu Nr. V161

-

AnykSdiq lopSelio-darZelio
darbuotojq
,,Zilvitis"
asmeninemis
aprlpinimo
apsaugos priemonemis tvarkos
patvirtintas
direktoriaus 2019 m. liepos 4 d.
isakymu Nr. V-l7;
Anyk5diq lop5elio-darZelio
,,Zilvitis" incidentq darbe
registravimo ir tyrimo tvarkos
apra5as, patvirtintas 2019 m.
liepos 4 d. isakymu Nr. V-l8;
Anyk5diq lopSelio-darZelio
,,Lilvitis" netiesio giniam darbui
skirtq valandq panaudojimo
tvarkos apraSas, patvirtintas
aprasas,

-

-

2019

m. rugsejo 19

d.

direktoriaus isakymu Nr. V-29;
AnykSdiq lopSelio-darZelio
inventorizacijos
tvarkos apra5as, patvirtintas

,,Zilvitis"
2019 m, rugsejo 19

d.

direktoriaus isakymu Nr, V-30;
- Anyk5diq lop5elyje-darilelyje

,,Zilvrtis" dirbandiq

ir

administravimo igaliojimus
turindiq asmenrl vie5qlq ir
privadiq interesq konfliktq
derinimo tvarkos apra5as,
patvirtintas 2019 m. spalio 31
d. direktoriaus isakymu Nr. V36;
- Atnaujinti istaigos darbuotojq
pareigybiq apraSai patvirtinti

2019

m.

lapkridio

4

direktoriaus isakvmu Nr. V-38

2. UZduotvs, neivykdytos ar ivykdytos

i5 dalies d€l

numafytq rizikq (jei tokiq buvo

つ 一

UZduotys

s, rizikos

2.2.

3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

d.

UZduotys / veiklos

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
(lar-rtas 1500 Eur finansavimas" {sigyta priemoniq

3.1. Parengti ir igyvendinti 2 rajoniniai
proiektai ir 1 respublikinis proiektas

3.2.

pro j ektams

gyvendinti

Mokyto.jai patobulino renginitl

Bendruomend organizavo Lietuvos

maZrjtl Zaidynitl II etapa
3.3.

i

Atlikti remonto darbai:
p:tstato stogo relnont.'ts;

logopedo kabinete irengtas vanduo ir
kanalizacija;

vedimo
kompetencij4, todel Lietuvos maZqjq Zaidyniq
organizatoriai patikejo rengti rajonini tur4
mokvklos benciruomenei
- Suremontuotas stogas;
- Pagal hrgienos normos reikalaviir-rns. kabinete
jrer-rgta kriaurkle su Siltu vandeniu ir nuotekomis;
- Vadovaujantis Zaidimq aikStelems nustatytais

reikalavimais, po Zaidimq dviem irenginiais
irengta smtgl silpninanti danga lauko paklota smiigius silpninanti danga;
Zaidimq aik5telese (dvejorns sfipynems);
- Pakeistas sullrZgs kanalizacijos vamzdis,
sntvarkytas trfikgs lauko nuotekr-i'n'amzdis

likviduota santechnine avarii

a

Mokykla tapo nugaletoja, gautas Siltnamis.
Vaikai sejo, stebejo augalq augim4, sverd
3.4. Inicif avau dalyvavim4 projekte IKI uZaugint4 derliq, vaiSinosi. Tai vaikq
,,Sodindius" projekte
atsakomybes, kritinio mEstymo ugdymo
galimybes
4. Pakoreguotos pra€ usiu metu veiklos uZduotys (iei

Siektini rezultatai

UZdr-rotys

tokiq buvo) ir rezul tata

Rezultatq verti nimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai

4.1

42

III

SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOⅣ IPETENCIJv TOBULINIⅣ IAS

5。

Pa

1
kdant u2duotis isivcrtinimas

rezulta

PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. UZduoWs i5 esmes jvykdyros pagal sutartus vefiinimo rodiklius
5.3. lv1'hd1,tos tik kai kurios uZduotl's pagal sutarlus vertinitro rodikliLrs

54U2dtlo,s neiVykd)′ tOS

pagal sutartus vertininlo「 odiklius

iios. kurias n
zaciios valdymo

Direktore
(5vietinro !staigos vadovo pareigos)

langelis
Labai gerai n
Geraix
Patenkinamai

D

NepatenkinamaiE

lobulinti
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Virginila Padimiene 2020¨ 01‑17
(Vardas ir pavarde)
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VERTIN最 IⅥ O PAGRINDIⅣ IAS IR S10LYⅣ 賃AI
IVertinittas,lo pagrindimas ir si最

7・

vertinalna"labai gcrai

:ymai:Dircktores Virginttos PadimienOs 2019 111etЧ

veikla

.

Dircktore Virgintta Padllmicne 9019 metu nunl■ ytas bCi neplanuotas uttduotis atliko puikiai.
Tolllas′
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搬
igaliOtas asllluo,も

宙ctimo pagalbos istaigae̲

I｀

uskcnis

燃

2020‑01‑31
斜o

ω
…

savivaldos instituc」 oS igaliOtas asmuo

/darbuotQiЧ atstOVavima igyVendinantis asnluo)

|vertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

8.

/;4':,.:1'.

t*

「

′むリ ー身 ―
多

暑

(data)

pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkin-ro) igalioto asmens
pareigos)

Gal r-rtini s t-netu

veiklos ataskaito s ivertin i mas

V SKYRIUS
KITv METv VEIKLOS UttDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI
9。

Kitll IIletЧ

uttduoサ s

nustatomos nemaLiau
LJZduot-vs

1. Atnaujinti istaigos
veiklE
reglamentuojandius
doirumentus
9.

‖

kaio 5 uを d

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinam4
Siektini rez-ultatai
ar nustat)4os r-rZduotys i"y!4ytoQrttnuujintus darbo aPmokejimo
Pasikeitus teises aktams, atnaujinti tvarkos apra5as - I ketvirtis.
veikl4 Atnauiinta ikimokYklinio ugdYmo
mokyklos
programa - II ketvirtis.
reglamentuoj antY s dokumentai
Atnaujintos darbo tvarkos taisykles

- III ketvirlis

Firengti

vietillno
9.2. Pagerinti も

kokyb9 ir efektyvuml

l-2

Iki 202n m.

9.3.

organlzavllllas

rugsejo

1

d'

priesmokyklinio r-rgdymo grupese

KokybiSko

lllaltinlmo

Projekttts

finansuojamus AnYk5diq rajono
Parengti projektus, gauti savivaldybes - I ketvirlis.
finansavim4 j iems igYvendinti
Parengtas 1 respublikinis projektas
- I ketvirtis
fdiegti ,.SvediSiio stalo modeli"

vaikq maitinimq

Pradeti

organizuoti pagal,.svedi5ko stalo
modeli"

9.4" Organizuoti vaikq
ugdymq netradicinese
aplinkose
95.Bcndradarbiauti su

kitomis
lStalgol■

raOno

lkimokyklinio

ir

prii:Snrokyklinio

ugdymo mokytojai

urgdomEj4

veikla vykdo uZ istaigos ribtl
Organizuoti bendri renginiai
vaikams, pedagogams

ls,

I-IV ketvirtf ie vykdyta ne maLiutr
kaip 10 ugdomqiq veiklq 4-617
metq vaikams uZ istaigos ribq
II-IV ketvirt.v.]e suorganizuott l-2
bendri renginiai, r,eiklos su rajono
ugdymo fstaigomis

vykdanclol■ lls

ikimokyklini ugdymO,
Sl1 1110kyklolllisラ kurias
lanko buv9 ugdytiniai

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uttduoサ s
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uttduotis)
ildorna suderinus su 5r'ietirno istai

gali biti

nelvykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

vadovu

10.1.
10.2.

オ
telses ir
(Svietirrro !
笏
pareigas !gyve:ndinandios institLrc ijos
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