(5vietimo i stai gos pavadinimas)

VIRGINIJA PADI]MIENE
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METV VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. sausio 18 d. Nr. S-/0
Anyk5diai

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
Anyk5diq lop5elio-darZelio ,,Zilvitis" 2017-2019 metq strateginio veiklos plano kryptys:
1. Gerinti ugdymo kokybg, uZtikrinant ugdymo turinio kait4.
2. UZtikrinti sveikas ir saugias vaikq ugdymo(si) s4lygas.
AtsiZvelgiant istrateginio plano kryptis, suformuotas 2018 metq veiklos tikslas: siekti
ugdymo(si) kokybes, tobulinant ugdymo(si) proces4 ir ugdymo(si) turin!, ltraukiant i vaikq ugdym4(si)
tdvus, kuriant edukacines aplinkas, igyvendinant sveikos gyvensenos program4, tobulinant darbuotojq
profesines kompetencij as.
Lop5elyje-darLelyje ,,Zilvitis" 2018 metais suformuotos 7 ugdymo grupes, kuriose buvo
ugdoma 138 vaikai (107 ikimokyklinukq,3l prie5mokyklinukas). fstaigoje dirbo 39 darbuotojai,
patvirtinta 3 5,25 pareigybes.
20 I 8 metais igyvendintos priemones:
/ 1 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programas integruotos: socialinio emocinio
ugdymo programa ,,Zipio draugai"; ankstyvojo uZsienio (vokiediq) kalbos prie5mokyklinese grupese
programa; Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencijos programa.
r' Prie5mokyklinio amZiaus vaikai dalyvavo plaukimo baseine uZsiemimuose (kiekvienas vaikas
lanke I 0-l 2 uZsiemimq).
/ Ugdomoji veikla organizuota netradicinese edukacinese erdvese. Suorganizuotos 38
edukacines i5vykos i ivairias miesto, rajono bei PaneveZio miesto erdves.
/ Mokytojai ugdomqi4 veikl4 vykde naudodamiesi netradicinemis priemon€mis: Sviesos stalais,
kompiuteriais-plan5etemis,,,iSmaniqia" lenta ir kt.
/ | ugdymo veikl4 integruota papildoma veikla: dailes uZsiemimai, muzikinis ugdymas, sportine
veikla (futboliukas, krep5inio mokykla), leliq teatras, sportiniq Sokiq, baleto pradmenq mokymas.
/ Yykdyta bendradarbiavimo su tevais veikla: tevai, mokytojai dalyvavo paskaitoje ,,Vaikq
savaranki5kumo ugdymas - kaip padetijiems tapti stipriomis asmenybdmis", lektore Anyk5diq SPT
psichologe Neringa Grybiene.
y' Tevams suteikta galimybe internetineje prieigoje i5klausyti paskaitq
,,Saugokime vaikus nuo
seksualines prievartos" http://www.pvc.ltllVpradzial9-naujienos/431-e-mokymai-kaip-kalbetis-suvaikais-apie-lytiskuma-ir-seksualine-prievarta (galimybe pasinaudojo apie 60 proc. tevq).
r' Su visais prieSmokyklinio amZiaus vaikq tevais aptarti vaikq pasiekimai, vaiko padaryta
paLanga.
r' Tenkinant tevq l[kesdius ir siekiant ugdymo modeliq lvairoves, viena ikimokyklinio ugdymo
grupe d irba vadovauj anti s Valdorfo pedago gi kos pri ncipai s.
r' Darbuotojai kele kvalifikacij4: 17 (i5 19) mokytojq i5klause 377 valandas kvalifikaciniq
renginiq, (89 proc.); 17 (i5 20) aplinkos darbuotojq dalyvavo 167 valandq kvalifikaciniuose
renginiuose (85 proc.); 2 vadovai dalyvavo 66 kvalifikaciniq valandq renginiuose (100 proc.).
/ Bendruomenei organizuoti trys susitikimai su visuomenes sveikatos centro, sveikatos biuro
lektoriais, Svietimo pagalbos tarnybos specialistais ir kt.
r' Bendradarbiaujant su Anyk5diq Spf specialistais, prie5mokyklinio amZiaus vaikams
organizuotas erdviniq, paZintiniq gebejimq lavinimo uZsiemimq ciklas ,,Zaidiliame. kuriame,
mokomds" (10 uZsiemimq).

,/

{staiga parenge 3 projektus: I respublikinis projektas, gautas finansavimas 250 Eur; 2
rajoniniai projektai, gautas I100 Eur finansavimas.
/ [staiga parenge ir pasitile respublikos ikimokyklinio ugdymo istaigoms projekt4 nuotraukq
parod4,,Eglute Simtmediui". Dalyvavo 32 istaigos.
/ Siekiant ugdymo tgstinumo bei perimamumo tarp prieSmokyklinio ugdymo ir mokymosi I-oje
klaseje, bendradarbiauta su miesto pradiniq klasiq mokytojais, aptarti l[kesdiai.
/ fstaigos mokytojai, vaikai dalyvavo 8 respublikos ikimokyklinio ugdymo istaigq pasi[lytuose
trumpalaikiuose proj ektuose ir dviej uose i I galaikiuose proj ektuose.
/ Dalyvauta tarptautiniame k[rybiniq darbq konkurse eekijoje. Dvieiq vaikq darbai pripaZinti
laureatais.
/ Dalyvauta respublikinio ,,Dainq dainele'o konkurso I-ame ir Il-ame ture.
/ Lop5elio-darZelio bendruomene dalyvauja respublikos ikimokyklinio ugdymo istaigq
darbuotojq ,,Sveikatos Zelmeneliai", Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ir Respublikine
ikimokyklinio ugdymo kDno kultiiros pedagogq asociacijos (RIUKKPA) veikloje.
/ Vadovaujantis higienos norrnq reikalavimais, atnaujinti (parengti ir suderinti su Anyk5diq
val styb ine maisto ir veterinarij os tarnyba) val giara5di ai.
/ UZtikrinant saugiq ir higieni5k4 vaikq ugdymo ir personalo darbo aplink4, suremontuotos triiq
ugdymo grupiq virtuveles, perdaZytos visq grupiq grindys, sienos, atlikta lauko aik5teliq metine
patikra; aptverta lop5elio-darZelio teritorija nauja tvora (457 m.); sutvarkyta 2 korpusq stogo danga
(apie 800 m2).
,/ Dalintasi darbo patirtimi: 2018-08-30 direktorius su bendruomene pristate istaigos veikl4
Anyk5diq rajono mokyklq vadovams, 2018-09-12 PaneveZio lop5elio-darZelio ,,Kastytis" ir 201812-19 Jonavos vaikq lop5elio-darilelio ,,Saulutd" darbuotojams. Dalijantis patirtimi, pristatytos
ugdymo aplinkos, meninio ugdymo galimybes darielyje, Valdorfo metodika dirbandios grupes
savitumas.
Visi prie5mokyklinio ir ikimokyklinio amZiaus vaikai padare paLang4, atlikti vaikq
pasiekimq vertinimai, mokslo metq pabaigoje parengti busimq pirmokq pasiekimq vertinimo
apraSai, kurie perduoti mokykloms, kuriose vaikai mokosi.
lvykdytos visos 2018 metq veiklos plane numatytos priemones. Vaikq skaidius ugdymo
staisoie
eia. laisvu vi
nera

II SKYRIUS
2018 METU VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR
1.

Pasrindinia

u

RODIKLIAI

vet dos rezultatai
Rezultatq vertinimo

Pasiekti rezultatai ir jg rodikliai

rodikliai (kuriais

Metg uiduotys
(toliau uiduotys)

Siektini
rezultatai

1.1.Inicijuoti ir

Parengta ir su

I ketvirtyje parengta,

koordinuoti
istaigos
apskaitos
politikos
parengim4

savivaldybes
administracijos
Finansq ir
apskaitos
skyriumi
suderinta istaigos
apskaitos politika

suderinta su
Finansq ir apskaitos

Irengtas

Iki metu pabaisos

vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

skyriumi ir patvirtinta
apskaitos politika, visi
susijE darbuotojai

supaZindinti su
pasiraSytinai

ja

Parengta, suderinta su Finansq ir
apskaitos skyriaus vedeju ir 2018 m.
kovo 28 d. direktoriaus isakymu Nr. V-

0,,Del Anyk5diq lop5elio-darZelio
,,Lilvitis" apskaitos pol itikos"
patvirtinta AnykSdiq lopSelio-darZelio
,,Zilvitis" apskaitos politika. lstaigos
vyr. buhalteris supaZindintas
I

pasiraSytinai
1.2. Organizuoti

2018 metais atlikti remonto darbai:
2

istaigos
remonto darbq

kabinetas
sveikatos

ivykdym4

specialistui,
suremontuotos
dviejq grupiq
virtuvdlds,
koridorius,
aptverta istaigos
teritorija nauja
tvora

1.3. Inicijuoti,
skatintivaikq

ugdym4
netradicinese
aplinkose

1.4. Pagerinti

Svietimo

kokybg ir
efektyvum4,
skatinant
mokymosi vis4
gyvenim4
iniciatyvas

1.5.

Bendradarbiauti
su kitomis
rajono
istaigomis,
vykdandiomis
ikimokyklin!
ugdym4, su
mokyklomis,
kurias lanko
buvE ugdytiniai

suremontuotas
visuomenes sveikatos
specialisto kabinetas,

dviejq ugdymo grupiq,
maisto ruoSimo
(virtuvele) ir bendro

naudojimo
(koridoriaus) patalpos,
dalis stogo, teritorija
aptverta nauja tvora

Ikimokyklinio ir

I-lV ketvirtyje

prieSmokyklinio
ugdymo
pedagogai
ugdomqj4 veikl4
vykdo uZ
istaigos ribu
Patobulinta
darbuotojq
kvalifikacija,
igyjant
analitines
kompetencijas

metq vaikq ugdomoji
veikla vykdoma uZ
istaigos ribq (ne
maLiau kaip l0
iSvykq, kelioniq)

Organizuoti
bendri renginiai
vaikams,
pedagogams

5-617

Iki metq pabaigos 70
proc. darbuotojq
patobulins
kvalifi kacij4. Atliktas
istaigos veiklos
isivertinimas

II-IV ketvirtyje
suorganizuoti 4 bendri
renginiai, veiklos su
rajono ugdymo
!staigomis

- suremontuotas visuomenes sveikatos
specialisto kabinetas;
- atliktas remontas trijq ugdymo grupiq
virtuvelese ir bendro naudojimo
patalpose;
- sutvarkytas pastato dviejq korpusq
stogas uL7979,95 Eur, (2018-05-11
atliktq darbq aktas);
- teritorija aptyefia nauja tvora uZ
19636,15 Eur (2018-09-03 baigtq darbq

perdavimo-priemimo aktas Nr. 9-SUA34)
2018 metais ugdymo veikla 38 kartus
organizuota uZ istaigos ribq (parengti 38
direktoriaus isakymai del 5-617 metq
vaikq i5vykq i ivairias paZintines,
mokom4sias iSvykas)

2018 metais kelta kvalifikacija:
- 89 proc. mokytojq;
- 85 proc. aplinkos darbuotojq;
- 100 proc. vadovq.

spalio-lapkridio menesiais
atliktas mokyklos veiklos platusis
auditas. 2019 m.l-ame pusmetyje
numatyta atlikti,,gilumini" audit4,
pasirinktas veiklos rodiklis 4.2. Voiko
poreikiu tenkinimas
Suorganizuoti 5 renginiai su AnykSdiq
miesto ir rajono ugdymo istaigomis:
- 2018-01-13 pamineta Laisves gynejq
diena su Anyk5diq lopSelio-darZelio
,,Eglutd" ugdytiniais, jq tevais, Antano
Baranausko muziej aus darbuotoj ais;
- 2018-03-13 sportinis renginys
,,Lietuvos maZqiq Zaidynes 2018" II-as
etapas. Dalyvavo miesto lop5eliqdarZeliq vaikq komandos. Renginys
vyko bendradarbiaujant su A.Vienuolio
progimnazija ir AnykSdiq K[no
kult[ros ir sporto centru;
- 2018 rugsejo-gruodZio men.
Netradicine meninio ugdymo veikla
(Ebru dailes metodas) su Anyk5diq
rajono mokymo bei ugdymo istaigq
vaikais ir mokiniams:
- Kavarsko pagrindines mokyklosdaugiafunkcio centro pradiniq klasiq
mokiniais ir ikimokyklinio bei
20 I 8 m.

J

prie5mokyklinio u gdymo grupiq
vaikais;
- Kurkliq Stepono Kairio pagrindines
mokyklos 1 ir 3 klasiq mokiniais;
- Debeikiq pagrindines mokyklos
ikimokyklinio bei prie5mokyklinio
ugdymo grupiq vaikais.
- 2018-09-18 Judumo savaites
renginys su Kurkliq Stepono Kairio
pagrindines mokyklos ikimokyklinio
bei prie5mokyklinio ugdymo grupiq
vaikais ir l-3 klases mokiniais.
- 2018-10-11 Orientavimo varZybos su
saugaus eismo sprendimq stotelemis.
Dalyvavo lopSeliq-darZeliq,,Eglute" ir
,,Zilvitis" prie5mokyklinio ugdymo
grupiq vaikai. Renginys vyko AnykSdiq
policiios komisariate

2. UZduotys, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies d6l

ei tokiu buvo
PrieZastys, rizikos

UZduotys
2.1

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

veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos

Poveikis Svietimo istaiqos veiklai

l.

3.1. {gyvendinti Bendrojo duomenq
apsaugos reglamento

apsaug4 istaigoje.

(BDAR)

reikalavimai
3.2. Pakitus teises aktams, perZiureti
atnauj

inti mokyklos veiklq

reglamentuojantys dokumentai, tvarkos
apra5ai

Paskirtas asmuo atsakingas uZ asmens duomenq

ir

2. Parengtos mokiniq bei darbuotojq asmens
duomenq tvarkymo taisykles
1. Atliktas virtuveje vidaus auditas, vadovaujantis
geros higienos praktikos taisyklemis.

2. Atlikta korupcijos pasirei5kimo tikimybes
nustatymo analizl.
3. Parengtas Ugdytinio asmens teisiq, garbes orumo
apsaugos tvarkos apra5as.

3.3. Parengti ir igyvendinti 2
rajoniniai projektai ir I respublikinis
proiektas
3.4. Dalyvauta Respublikiniame
interaktyviame (Skype pagalba)
ikimokyklinukq ir prie5mokyklinukq
pro.iekte,,Kaip surasti Lietuv4o'
3.5. Inicijuota Respublikine
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
amZiaus vaikq, tevq, mokytojq ir kitq
bendruomenes nariq k[rybiniq darbq
nuotraukq paroda,,Eglute Simtmediui"

4. Pakitus teises aktams, atnaujintas Darbuotojq darbo
apmokejimo tvarkos apra5as ir Darbo laiko apskaitos
Ziniara5dio pildymo tvarkos apra5as
Gautas 1350 Eur finansavimas. lsigyta priemoniq
projektui igyvendinti
ULmegztas bendradarbiavimas su BirZq miesto

ikimokyklinio ugdymo istaigomis
Dalyvauja 32 respublikos ikimokyklinio ugdymo
istaigos, istaigoje surengta nuotraukq paroda,
dalyvavusiems i Ssiqstos padekos

4

4. Pa

uotos Dra

usiu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezu Itatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuri ais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jq
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
rodikliai
uZduotys ivykdytos)

UZduotys
4.1.
4.2.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIvERTINIMAS IR K9MPETENCIJU
TOBULINIMAS
rezultat

Pas

5.

kdant uZduotis isivertin imas
PaZymimas at tinkamas
langel s

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
5.

L UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus uertinimo rodiklius

Labai gerai E
Gerai x
Patenkinamai E

5.2. uZduotys is esmes ivykdytos pagal sutartus vertinirno rodikrius
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Nepatenkinamai

E

tobulinti
valdymo kom
izaciios valdymo kom

6.2.

cl

Direktore

Virginija

(5vietimo !staigos vadovo pareigos)

(vardas ir

Pad[miene

pavarde)

2019-01-

l8

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. fvertinimas,

jo

pagrindimas

vertinama,,labai gerai".

ir

siulymai: Direktores Virginijos Pad[mienes 2018 metq veikla

Direktore Virginija PadDmiene 2018 metq visas numatytas bei neplanuotas uZduotis atliko

puikiai.

Mok),klos tarybos pirmininke
(mokykloje

-

Juste Burbule
(vardas ir pavarde)

mokyklos tarybos

201 9-01 -3
(data)

1

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotoj q atstovavimq i gyvendi nanti s asmuo)

8.

fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

;

eLZ^,ka'

4"

/q4r0

(Svietimo istaigos s/ininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

TrDL
(vardas ir pavardd)

r

zo/,9 -a'9

-a

(d"t")

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas

46"'

ko,
5

V SKYRIUS

KrTV METU VETKLOS uZouorys, REZULTATAI IR RoDIKLIAI
9.

Kitg metq uZduotys

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduo
UZduotys

Siektini rezultatai

9.1. Atlikti istaigos 20172019 m. strateginio veiklos
plano analizg ir parengti

Parengtas 20201023

m. strateginio veiklos
plano projektas

2020-2023 m. strateginio
veiklos plano projektq

9.2. Formuoti
besimokandios

organizacijos kult[r4,
uZtikrinti nuolatini
mokytoiq tobuleiima
9.3. Nuoseklus socialinio
ir emocinio ugdymo
pletojimas istaigoje

9.4. Skatinti
bendruomeniSkum4

ir

didinti tevq isitraukim4 i
vaikq ugdym4
9.5. Atnauj inti istaigos
veiklq reglamentuojandius
dokumentus

Sudaryti sqlygas
darbuotojq kvalifi kacijos
kelimui, taikant lvairias
mokymosi formas

[gyvendinti social inio
emocinio ugdymo
programas

Tevq dalyvavimas
istaigos renginiuose,
veiklq inicijavimas

Atnaujinti veikl4
reglamentuojandius
dokumentus.

Rezultatq vertin imo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)
- Parengta strateginio 2017-2019 metq
plano vykdymo analize, pristatyta
bendruomenei;
- Parengtas ir apsvarstytas mokyklos
taryboje 20201023 metq strateginio plano
projektas
- Mokyklos direktorius dalyvaus
3 kvalifi kacijos tobulinimo renginiuose;
- 70 proc. mokytojq kels kvalifikacijq

fgyvendintos socialinio emocinio ugdymo
programos:
- 3-6 metq vaikq grupeje -,,Kimochis,,;

- prie5mokyklinio ugdymo grupeje
,,Laikas kartu"
- Apie 60 proc. tevq dalyvaus ivairiuose
mokyklos akcijose, organ izuoj amuose
renginiuose;
- tevai pasi[lys ir bus igyvendintos 1-2
iniciatyvos
Pasikeitus norminiams dokumentams,
atnauj inti istaigos veikl4 reglamentuoj andius
dokumentus: tvarkq apra5us, pareigybiq
apra5us, etatq s4raSus ir kt.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tureti
ramos I kos ykdyti Sias uzduotis) (pildoma suderinus su svietimo istaigos vadovu)
10.1.
10.2.
10.3.

er-*d

ffi,i.

Leap,/a/u,,,op--,

@/9 €? 'oC,
(vardas ir pavarde)

pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

(data)

pareigos)

SusipaZinau.

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Virginija PadDmiene
(vardas ir pavarde)

dolg

-05

-O/

(data)
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