PRITARTA
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
balandžio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-142
ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ VADOVO
2017 METŲ ATASKAITA

I SKYRIUS
PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – įstaiga) direktorė Virginija Padūmienė turi
švietimo vadybos magistro laipsnį. Ugdymo įstaigai vadovauja 14 metų, bendras vadybinis stažas –
23 metai. Antra vadybinė kvalifikacinė kategorija suteikta 2009 metais. Nuo 2015 m. sausio 1 d.
kvalifikacinės kategorijos galiojimo laikas pratęstas 5 metams.
Įstaigoje 2017 metų gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 39 darbuotojai (su vadovais):
pavaduotojas ugdymui, ūkvedys, vyr.buhalteris; 20 pedagoginių darbuotojų, iš jų 15 – pagal
pagrindinių pareigų darbo sutartis, 5 – pagal nepagrindinių pareigų sutartis. 6 pedagogai įgiję
mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 8 vyresniojo mokytojo ir 4 įgiję mokytojo
kvalifikacinę kategoriją. Įstaigoje dirbo 19 nepedagoginių darbuotojų.
Įstaigoje patvirtintas 35,25 pareigybių skaičius, dirbo 39 darbuotojai. Per biudžetinius
metus vienas darbuotojas savo noru išėjo iš darbo, vienas darbuotojas priimtas nuolatiniam darbui.
Darbuotojų skatinimui taikytos šios priemonės: padėkos žodžiu, pinigine premija (už
vaikų parengimą ir sėkmingą dalyvavimą 2017 metais tarptautiniame grafikos darbų konkurse
Čekijoje bei piešinių konkurse Lenkijoje).
Direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui metų atlyginimų vidurkis su socialinio
draudimo įmokomis 2017 metais – 13,45 tūkst. Eur, kitų darbuotojų metų atlyginimų vidurkis su
socialinio draudimo įmokomis – 8,7 tūkst. Eur.
2017 metais kėlė kvalifikaciją 14 pedagoginių darbuotojų, dalyvaudami vidutiniškai po
4,3 dienos mokymuose, seminaruose ir 8 nepedagoginiai darbuotojai, kurie dalyvavo po 3 dienas
seminaruose, mokymuose.
Su antikorupcijos komisijos pirmininke Aldona Urboniene dalyvavome Korupcijos
prevencijos seminare.
Įstaigos valdymo struktūra, patvirtinta lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2017 m.
vasario 10 d. įsakymu Nr. V-9, pateikiama schemoje.

Schema. Organizacinė valdymo struktūra 2017 metais
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II SKYRIUS
TURTO VALDYMAS
Įstaigos nekilnojamo turto, valdomo patikėjimo teise pastato plotas 1497,06 m2, žemės
plotas 1,3 ha. Įstaigos pastato dalis (509 m2) 2015 metais Anykščių rajono savivaldybės tarybos
sprendimu pagal panaudos sutartį 10 (dešimties) metų laikotarpiui perduota biudžetinei įstaigai
Anykščių švietimo pagalbos tarnybai.
Faktinių nekilnojamo turto valdomo patikėjimo teise ūkinę priežiūrą užtikrinančių
paslaugų kaina per metus siekė 11400 Eur (ūkvedžio atlyginimas su socialinio draudimo
įmokomis).
Per biudžetinius metus įsigyto turto vertė siekia 15155,25 Eur.
III SKYRIUS
DOKUMENTŲ VALDYMAS
Įstaigos dokumentai valdomi pagal sudarytą ir 2016 m. gruodžio 5 d. direktoriaus įsakymu

Nr. IL-52 patvirtintą dokumentacijos planą. 2017 metais elektroninė dokumentų valdymo sistema
nebuvo naudojama.
Per 2017 m. įstaigos dokumentų apyvarta siekė 2843 vnt. Įstaigoje sudarytų elektroninių
dokumentų, pasirašytų saugiu elektroniniu parašu skaičius siekė 655 vnt., tai sudaro 23 proc.
IV SKYRIUS
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMAS
Įstaiga per biudžetinius metus vykdė 166 viešuosius pirkimus, kurių vertė 82748,32 Eur
(prekių – 118 vnt., vertė – 15002,17 Eur; paslaugų – 43 vnt., vertė – 36041,45 Eur; maisto – 5
pirkimai, vertė – 31704,70 Eur; darbų – 0 vnt., vertė – 0,00 Eur).
Informacinėmis priemonėmis vykdyti 3 pirkimai, kurių bendra vertė 7758,17 Eur. Iš jų per
CVP IS vykdytas maisto produktų (žalia mėsa) pirkimas, kurio vertė 7411,50 Eur.
Per 2017 metus sudarytos 9 viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė – 29004,61 Eur.
Įstaigos per 2016 ir 2017 biudžetinius metus vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų
pirkimų skaičius ir vertė Eur pateikiami 1 lentelėje:
1 lentelė. Viešieji prekių, paslaugų, darbų pirkimai

Pirkimo
objekto rūšis

Prekės

Paslaugos
Darbai
Iš viso:

Bendra sudarytų
sutarčių vertė (Eur)
2016 m.

Bendras pirkimų
skaičius (vnt.)
2016 m.

44737,76
(iš jų maistas
29350,40)

118
(iš jų 5 maistas

30776,34
0,00
75514,10

43
0
161

Bendra
sudarytų
sutarčių vertė
(Eur)
2017 m.

Bendras
pirkimų
skaičius
2017 m.

Pokytis (vertė,
skaičius +-)

46706,87
123
(iš jų maistas (iš jų 5
31704,70) maistas)
36041,45
0,00
82748,32

+1969,11

43
0
166

+5265,11
0
+7234,22/0

Įstaigos per 2016 ir 2017 biudžetinius metus informacinėmis priemonėmis vykdytų
viešųjų prekių, paslaugų ir darbų skaičius ir vertė Eur pateikiama 2 lentelėje:
2 lentelė. Informacinėmis priemonėmis vykdyti viešieji pirkimai

Pirkimo
objekto rūšis

Prekės
Paslaugos
Darbai
Iš viso:

Pirkimai,
atlikti per CPO
LT
2016 m.
382,26
0,00
0,00
382,26

Bendras
pirkimų
skaičius
2016 m.

Pirkimai, atlikti
per CPO LT
2017 m.

Bendras
pirkimų
skaičius
2017 m.

Pokytis
(vertė,
skaičius+-)

2

7758,17

3

+7375,91/+1

0
0
2

0,00
0,00
7758,17

0
0
3

+7375,91/+1

Per 2016 metus sudaryta 10 viešųjų pirkimų sutarčių, kurių vertė 33656,01 Eur.
Per 2017 metus sudaryta 9 viešųjų pirkimų sutartys, kurių vertė 29004,61 Eur.

V SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR
VIDAUS ADMINISTRAVIMO INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS
Įstaigoje naudojamasi 12 informacinių sistemų: Mokinių duomenų baze, Pedagogų
duomenų baze, ŠVIS (švietimo valdymo informacine sistema), skaitmeninių mokymo priemonių
elektroninė erdve „Ugdymo sodas“, buhalterinėmis sistemomis FINNET, FINAS, FINALGA,
VSAKIS, socialinės paramos šeimai informacine sistema SPIS, registracijos į švietimo pagalbos
tarnybos renginius internetine sistema SEMI+, viešųjų pirkimų sistemomis CVP IS, CPO.
Kompiuterinių darbo vietų skaičius – 15, interneto ryšio sparta 100 Mb/s. Interneto ryšio
išlaidos per metus – 173,76 Eur.
Per biudžetinius metus įsigyta 2 kompiuteriai (1 nešiojamas, 1 stacionarus įstaigos vidaus
internetinio ryšio pagerinimui), informacinių sistemų už 1126,86 Eur. Informacinių sistemų
tvarkymui bei priežiūrai išleista 354,53 Eur.
VI SKYRIUS
PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS
2017 metais įstaigai buvo skirta ir panaudota 243,3 tūkst. Eur biudžeto lėšų. Iš biudžeto
lėšų darbo užmokesčiui su Sodros įmokomis panaudota 195,0 tūkst. Eur, tai sudaro 80 proc.
biudžeto lėšų. Mokinio krepšelio lėšas sudarė 116,5 tūkst. Eur: darbo užmokesčiui su socialinio
draudimo įmokomis – 111,9 tūkst. Eur, kvalifikacijai – 0,6 tūkst. Eur, ryšiams – 0,8 tūkst. Eur,
ugdymo priemonėms – 2,8 tūkst. Eur.
2017 metais darbo apmokėjimo įstatymo laipsniškam įgyvendinimui (valstybės
papildomos lėšos) papildomai gauta 3,4 tūkst. Eur, iš jų 2,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 0,8
tūkst. Eur Sodros įmokoms.
Iš kitų šaltinių gauta 6,3 tūkst. Eur, už kuriuos vykdyta Gyventojų užimtumo didinimo
programos veikla, įgyvendinti 3 projektai, atlikti smulkūs remonto darbai, įsigytos ūkiui skirtos bei
ugdomąjai veiklai organizuoti prekės. Tai sudaro 2,5 procento nuo Savivaldybės biudžeto skirtų
asignavimų.
Įstaigos asignavimų panaudojimo duomenys pateikiami 3 lentelėje:
3 lentelė. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ gautų asignavimų naudojimas

Pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją
Biudžeto lėšos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Mityba
Kitoms prekėms ir išlaidoms (šildymas,
elektra, komunalinės paslaugos, ryšiai,
kvalifikacija, komandiruotės ir kt.)
Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

Skirta
Panaudota
Pastabos
(Eur)
(Eur)
243300
243300
148900
148900
46100
46100
6400
6400
39900
39900 Sumokėta už šildymo, elektros,
komunalines paslaugas, ryšius,
kvalifikacijos kėlimą, komandiruotes
ir kt.
2000
2000 Nupirkta šaldytuvas ir elektrinė

Kitos dotacijos (valstybės lėšos)
Mokinio krepšelio lėšos
Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Kvalifikacijos kėlimas

3400
116500
85400
26500
600

Ryšių paslaugos
800
Transporto išlaikymas
Ugdymo priemonės
Biudžetinių įstaigų pajamos
Mityba
Kitos paslaugos (ugdymo reikmėms)
Gauta 2 proc. GPM parama
AB „Žemaitijos pienas“ parama
Projektinei veiklai (savivaldybės lėšos)
Respublikinis projektas „Olimpinė karta“
Užimtumo didinimo programos veiklų
vykdymas
Salės nuoma

400
2800
3902,3
27300
5400
889
273
480
300
3681
700

viryklė
3400 Darbo apmokėjimo įstatymui
laipsniškai įgyvendinti
116500
85400
26500
Sumokėtos pedagogų kvalifikacijos
600 kėlimo išlaidos
Sumokėtos interneto teikimo
paslaugos ir ugdymui naudojamų IT
800 remonto ir diegimo išlaidos
Organizuota mokinių pažintinė
400 veikla
2800 Įsigyta ugdymo priemonių
35194,48 31292,18 Eur perkelta į 2018 m.
25000 2300 Eur perkelta į 2018 m.
5000 400 Eur perkelta į 2018 m.
14,31 Kanceliarinės prekės.
874,69 Eur perkelta į 2018 m.
19,17 Kanceliarinės prekės
253,83 Eur perkelta į 2018 m.
480 Įgyvendinti 2 projektai
300 Įgyvendintas respublikinis projektas
3681 Įgyvendinta Užimtumo didinimo
programa
700 Perkeltos lėšos į 2018 metus

2017 metais įstaigoje atliko 4 planinius išorinius tikrinimus: Anykščių rajono savivaldybės
centralizuoto vidaus audito skyrius, Anykščių švietimo skyrius, Utenos Visuomenės sveikatos
centro Anykščių skyrius, Anykščių priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba.
Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyriaus pateiktų rekomendacijų vykdymas
pateikiamas 4 lentelėje:
4 lentelė. Savivaldybės centralizuoto vidaus audito pateiktų rekomendacijos ir jų vykdymas

Eil.
Nr.
1.

Rekomendacijos turinys

Priemonė rekomendacijai įgyvendinti

Peržiūrėti
ir
įvertinti
Įstaigos
patvirtintas tvarkas, tvarkų aprašus
bei kitus parengtus norminius
dokumentus,
atsižvelgiant
į
pasikeitusias teisės aktų nuostatas

Direktoriaus 2017 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-34 „Dėl
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ patvirtintų tvarkos
aprašų ir norminių dokumentų atnaujinimo“ pavesta
asmenims peržiūrėti ir įvertinti Įstaigos patvirtintas tvarkas,
tvarkų aprašus bei kitus parengtus norminius dokumentus,
atsižvelgiant į pasikeitusias teisės aktų nuostatas.
2017 metais parengti ir direktoriaus patvirtinti tvarkų
aprašai:
- „Labdaros ir paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo
ir kontrolės tvarkos aprašas“;
- „Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo
organizavimo ir tvarkos aprašas“;
- „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo
Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tvarkos aprašas“;
- Darbuotojų darbo užmokesčio skaičiavimo ir mokėjimo,
apmokėjimo už pavadavimą bei laikinai nesančių
darbuotojų funkcijų vykdymo tvarkos aprašas“;
- „Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos
aprašas“;

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

„Asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas“;
„Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo
bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje
tvarkos aprašas“;
- „Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas“;
- „Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos
aprašas“
Spręsti klausimą dėl nuomos sutarčių 2018 m. gruodžio mėn. nuomos sutartys nepratęstos. Nuo
nutraukimo ar, savivaldybės Tarybos 2018 m. sausio mėn. įstaigos pastatą saugo saugos tarnyba,
sprendimu
patvirtintos todėl patalpos nenuomojamos
Negyvenamųjų pastatų, statinių ir
patalpų bei kito materialiojo turto
nuomos tvarkos 2 p. nustatyta tvarka,
teikti savivaldybės Tarybai prašymus
leisti išnuomoti patikėjimo teise
valdomas negyvenamas patalpas
Užtikrinti, kad iš tėvų surinktos lėšos Direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl
ugdymui ir sanitarinėms higieninėms atsakingo asmens skyrimo už surinktų lėšų panaudojimo
reikmėms tenkinti būtų naudojamos kontrolę“ paskirtas asmuo už iš tėvų surinktų lėšų ugdymui
pagal paskirtį
ir sanitarinėms higieninėms reikmėms tenkinti panaudojimo
kontrolę
Įvertinti, ar netikslinga Įstaigoje Direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-33 „Dėl
pasitvirtinti mokesčio ugdymui ir Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ ugdymo lėšų
higieninėms reikmėms tenkinti lėšų naudojimo tvarkos aprašo“ patvirtintas tvarkos aprašas ir
paskirstymo ir naudojimo tvarką, paskirtas atsakingas asmuo už aprašo vykdymą
numatant kontrolės procedūras
Įstaigos
darbuotojų
maitinimą Direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-25 „Dėl
organizuoti teisės aktais nustatyta Anykščių
lopšelio-darželio
„Žilvitis“
darbuotojų
tvarka
maitinimosi ugdymo įstaigoje organizavimo tvarkos aprašo“
atnaujintas maitinimo organizavimo tvarkos aprašas
Pareigybių pavadinimus nustatyti Direktoriaus 2017 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-7 „Dėl
vadovaujantis Lietuvos profesijų Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų pareigybių
klasifikatoriumi
sąrašo tvirtinimo“, suderinus su savivaldybės administracija,
patvirtintas pareigybių sąrašas su atitinkamais profesijų
klasifikatoriaus kodais
Paruošti
ir
patvirtinti
naują
Direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-10 „Dėl
vyriausiojo buhalterio pareigybės Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ vyriausiojo buhalterio
aprašymą,
atitinkantį
dabartinės pareigybės aprašymo“, patvirtintas įstaigos vyr. buhalterio
apskaitos reikalavimus
pareigybės aprašymas
Įstaigos direktoriui peržiūrėti ir
Direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-17 „Dėl
įvertinti turto nurašymo ir metinės vidaus kontrolės atliekant inventorizaciją“ paskirtas asmuo
inventorizacijos komisijų sudėtis bei už vidaus kontrolę atliekant turto inventorizaciją;
asmens už turto išardymą ir
Direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-16 „Dėl
likvidavimą
atsakingo
asmens turto nurašymo komisijos sudarymo ir nurašymo turto
skyrimą
išardymui ir likvidavimui atsakingo asmens skyrimo“
patvirtinta nuolat veikianti turto nurašymo komisija ir
paskirtas atsakingas asmuo už turto išardymą ir likvidavimą
Peržiūrėti visas vykdomas prekių ir/ar Direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl
paslaugų pirkimo sutartis ir spręsti prekių, paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo
klausimą dėl sutarčių nutraukimo vidaus kontrolės“ įpareigotas asmuo peržiūrėti vykdomas
pagal Viešųjų pirkimų įstatymo prekių, paslaugų pirkimo sutartis, paskirtas asmuo už šios
reikalavimus
(išskyrus
Viešųjų veiklos vykdymo kontrolę.
pirkimų įstatymo 10 straipsnyje 2017 metais atnaujintos sutartys:
nustatytus atvejus, kai šio įstatymo - AB „Žemaitijos pienas“ – pieno produktų pirkimas;
reikalavimai netaikomi)
- UAB „Žiburys“ – įvairų maisto produktų pirkimas;
- UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ – komunalinių ir
antrinių atliekų išvežimas;
- UAB „Imrena“ – šalutinių gyvūninių produktų atliekų

10.

Patikslinti ir (ar) naujai patvirtinti
Įstaigos Finansų kontrolės taisykles

išvežimas;
UAB „Anykščių šiluma“ – šilumos tiekimo paslauga;
- UAB „Tebūnie švara“ – kilimėlių nuoma;
- UAB „Anykščių profilaktinė dezinfekcija“ – deratizacijos
paslaugos;
- UAB „Šerifai“ - apsauginės signalizacijos ir vaizdo
stebėjimo sistemos įrengimo sutartis“;
- UAB „Officeday“ – biuro popieriaus pirkimas (CPO);
- UAB „LIBETA ir KO“ – higieninio popieriaus pirkimas
(CPO);
- UAB „Daivida) –žalios mėsos pirkimas (CVP IS);
- AB „Telia“ – fiksuoto ryšio paslaugos;
- UAB „Tuvlita“ – lauko vaikų žaidimų įrangos patikros
paslaugos;
- MB „Baltijos importas“ – elektrinės viryklės pirkimas
Direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ finansų kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ parengtos ir direktoriaus įsakymu
patvirtintos įstaigos Finansų kontrolės taisykles

VII SKYRIUS
ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA
Ugdomosios veiklos kokybės pažanga
Įstaigoje

2017

metais

buvo

ugdoma

138

vaikai

(110

ikimokyklinukų,

28

priešmokyklinukai). Nemokamas maitinimas 2017 metų sausio–gegužės mėnesiais buvo teikiamas
trims, o rugsėjo–gruodžio mėn. laikotarpiu teikiamas vienam priešmokyklinio amžiaus vaikui.
Įstaiga įgyvendino ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, į kurias
integruotos keturios programos: Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa, Tarptautinė vaikų socializacijos programa „Zipio draugai“, Gyvenimo
įgūdžių ugdymo programa, Goethe‘s instituto projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase
priešmokykliniame ugdyme“ (ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas) programa. Viena ugdymo
grupė dirbo taikydama Valdorfo ugdymo metodus.
2017 metų sausio mėn. duomenimis (Mokinių registro duomenys) 46 ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikams buvo teikiama pagalba, kuriems nustatyti fonetiniai sutrikimai,
fonologiniai sutrikimai, kalbos neišsivystymas. Visi ikimokyklinio (110) ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai (28) padarė pažangą.
Administracija stebėjo ir vertino veiklą 10 kartų. Dominuojantys stiprieji stebėtų veiklų
aspektai: ugdymo priemonių parinkimas, ugdytinių sudominimas, informacinių technologijų
taikymas. Tobulintini aspektai: užduočių individualizavimas. Rekomenduota skleisti gerąją patirtį
ugdymo įstaigos pedagogams.
Visiems pedagogams ugdymo procese sudariau sąlygas naudotis IKT. Auklėtojai į
ugdomąją veiklą
skaitmeninis

integravo inovatyvias priemones: priešmokyklinio

išplanavimas

perteikiamas

interaktyviomis

priemonėmis

ugdymo programos
(„išmanioji“

lenta,

kompiuteriai-planšetės), interaktyvi animacinė priemonė 3–5 metų vaikams „SaulyTUČIAI“,
interaktyvios užduotys „Žaliasis tyrinėtojas“, pedagogai sėkmingai naudojasi IKT pasiruošiant
ugdomajam procesui, perteikiant informaciją vaikams (klausoma įvairių kūrinių, filmuojama veikla
ir t.t.), naudojamos netradicinio ugdymo priemonės: šviesos stalai, Ebru metodas – piešimas ant
vandens klausantis Mocarto muzikos ir kt.
Įstaigoje ugdymo programos įgyvendintos grupės aplinkoje, specialiai įstaigoje įkurtose
edukacinėse erdvėse bei už įstaigos ribų. 2017 metais 34 kartus vaikų veikla vyko netradicinėje
aplinkoje, t. y. organizuota už įstaigos ribų: vyko užsiėmimai Anykščių baseine „Sveikatos oazė“,
Anykščių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje bibliotekoje, Anykščių rajono policijos
komisariate, Anykščių kultūros centre, Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, Antano
Vienuolio progimnazijoje. Vaikai vyko į Troškūnus, Labirintų parką, Etnografinę sodybą
Niūronyse, Panevėžio teatrą „Menas“, dalyvavo renginiuose Anykščių Koplyčioje, Angelų
muziejuje, prie Anykščių miesto eglutės, Šv. Martyno dienos paminėjime, Anykščių miesto
ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendradarbiaujant su Regioniniu parku, vaikai vyko stebėti
paukščių. Palaikiau tėvų iniciatyvą dėl išvykų, kur vaikai susipažino su įvairiomis tėvelių
profesijomis (pardavėjais, dantų gydytojais, mokytojais ir kt.).
Inicijavau, kad įstaigoje būtų toliau plėtojamos, turtinamos netradicinės ugdymo
aplinkos/erdvės: dailės studija, sporto salė, menų salė, lauko aikštynas su dirbtinės dangos aikštele,
vaikų bibliotekėlė. Bendradarbiaujant su policijos komisariatu surengtų popiečių, švenčių metu,
policijos darbuotojai mokė vaikus saugaus elgesio gatvėje. Turtinga bei įvairi ugdymo aplinka
praturtina ugdomąją veiklą.
Inicijavau partnerystės tarp pedagogo ir tėvų tobulinimą, teigiamų santykių kūrimą,
skatinau savanoriškas veiklas, iniciatyvas. Vaikų tėvelių iniciatyva tradicija tapo paminėti Paukščių
grįžimo dieną, kurios metu buvo tvarkomi įstaigos teritorijoje iškelti inkilai, o dalis inkilų, buvo
iškelti vaikų tėvelių, senelių soduose, sodybose. Vaikų tėvai iniciavo šaškių užsiėmimus
priešmokyklinio amžiaus vaikams, pasakų rytmečius su močiutėmis, arbatos gėrimo valandėles,
supažindinant vaikus su žolelių nauda.
Saviraiškos poreikius vaikai tenkino ne tik grupėse, bet ir papildomose neformaliojo
ugdymo mokytojų organizuojamose veiklose: informacinių technologijų, muzikinės veiklos, kūno
kultūros ir būrelio „Futboliukas“ užsiėmimuose, dailės studijos „Teptulis“, ritminių šokių bei baleto
užsiėmimų veikloje.
Siekiant glaudaus tėvų ir pedagogų bendradarbiavimo, inicijuoju įvairias darbo su tėvais
formas: pokalbiai apie vaiką (kasdieniniai, individualūs, specialiai organizuoti ilgesnės trukmės
pokalbiai), dalyvavimas vertinant vaiko pasiekimų pažangą, informacija internetiniame puslapyje,
tėvų dalyvavimas įstaigos renginiuose, informacijos perteikimas elektroniniais laiškais, telefoniniai
skambučiai, mugių, dirbtuvėlių organizavimas, talkos įstaigoje ir kt. Vyko priešmokyklinio amžiaus

vaikų vokiečių kalbos atviros veiklos užsiėmimai tėvams. Pedagogai filmavo veiklas grupėse, jas
pristatė, aptarė susirinkimuose. Informacijos sklaidai visos ugdymo grupės turi susikūrusios
Facebook‘o paskyras (tėvų pageidavimu šios paskyros yra uždaros, skirtos tik konkrečios grupės
tėvams). Plečiant informacijos sklaidą, kartu su pedagogų komanda mokėmės dirbti nuotraukų ir
video kūrimo programomis: ANIMOTO, ADOBE PHOTOSHOP ir kt.
Sėkmingai vykdytas ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas priešmokyklinio ugdymo
grupėse, kuris turi tęstinumą Anykščių miesto mokyklų pradinėse klasėse. Palaikiau tėvų iniciatyvą
vykdant užsiėmimus baseine, kai priešmokyklinio amžiaus vaikai mokomi plaukti. Jų metu apie 90
proc. vaikų išmoko pirminių plaukimo įgūdžių, 2017 metais 2 vaikai pradėjo profesionalias
plaukimo treniruotes.
Įstaigos pedagoginė bendruomenė yra respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų
darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė, dalyvauja ilgalaikiame respublikiniame
projekte „Olimpinė karta“. Veiklos vykdymui įstaigoje suburtos koordinacinės grupės, dalyvauta
mokymuose, seminaruose, vykdyta olimpinių idėjų sklaida, sportinė veikla. Dalyvavimas
Olimpinės kartos veikloje, padėjo plėtoti organizuotą sportinę veiklą įstaigoje. Parengtas ir
įgyvendintas vienas respublikinis Olimpinio judėjimo projektas.
2017 metais bendradarbiavome su Anykščių miesto bei rajono įstaigomis dalyvaudami
bendruose renginiuose: „Kas paslėpta sveikatos skrynioje“ (org. Antano Baranausko pagrindinė
mokykla), lėlininkų šventėje „Aš – kalbanti lėlė“ (org. Anykščių raj. Kurklių Stepono Kairio
pagrindinė mokykla), vaikų meninio skaitymo konkurse „Aš tikrai myliu Lietuvą“ (org. l.d.
„Žiogelis“), Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendruomenių
projekte „Mažųjų anykštėnų virtuvėlėse“ (org. l.d. „Spindulėlis“), ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikų futbolo varžybose „Mažasis futboliukas, (org. l.d. „Eglutė“), piešinių parodoje „Aš
saugus kelyje“ (org. Anykščių rajono policijos bendruomene).
Vaikų kitų pasiekimų pažanga
Auklėtojus, meninio ugdymo mokytojus skatinau rengti vaikus ir dalyvauti įvairiuose
konkursuose. 2017 metais vadovaujami meninio ugdymo mokytojos Skaidrės Keibienės vaikai
dalyvavo trijuose tarptautiniuose dailės konkursuose: grafikos darbų konkurse Čekijoje net 5 vaikų
darbai įvertinti diplomais; tarptautiniame piešinių konkurse Lenkijoje vieno vaiko darbas įvertintas
diplomu; LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos tarptautiniame konkurse 3 vaikų darbai
įvertinti diplomais. Prisijungėme prie tarptautinės kūrybinių darbų parodos „Velykų medis“. Visa
darželio bendruomenė dalyvavo 7 respublikinėse akcijose: pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva,
nes liudija, pilietinė iniciatyva „Gyvasis tautos žiedas“, Veiksmo savaitėje „Be patyčių 2017“,
kūrybinių darbų parodoje „Velykų medis“, projekte „Šokis žemei 2017“, siekėme rekordo
„Didžiausia nertų servetėlių kompozicija“, pilietinėje iniciatyvoje, skirta paminėti Tarptautinę
tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją. Sėkmingai vykdytas bendruomenės masinis bėgimas „Aš bėgu

-2017“.
Pedagoginė bendruomenė su vaikais dalyvavo 2 piešinių konkursuose: „Mes sportuojame“
(gauta padėka iš Lietuvos Olimpinės akademijos prezidento) ir „Papuoškime prijuostę tautiniais
ornamentais“ (gauta padėka).
Meninio ugdymo mokytoja Jurgita Baldauskienė paruošė vaikų vokalinius kolektyvus,
solistus, kurie puošė įstaigos bei rajoninius renginius. Dalios Bieliūnienės vadovaujama lėlių teatro
grupė dalyvavo rajoninėje teatro šventėje Anykščių r. Stepono Kairio pagrindinėje mokykloje.
Dalyvaujant įvairaus lygio konkursuose buvo tobulinami vaikų meniniai gebėjimai, ugdomas vaikų
kūrybiškumas.
Įstaigoje surengtos trys parodos: tėvelių ir vaikų darbų paroda „Rudens paveikslas“ iš
vaisių, daržovių; vaikų ir tėvelių žaisliuko „Angelas“ siuvimas Kalėdinei eglutei papuošti; tėvelių ir
vaikų Ebru metodu pieštų darbų paroda „Kalėdinis atvirukas“.
Įstaigos bendruomenę skatinau rengti bei dalyvauti kitų įstaigų parengtose akcijose,
šventėse, konkursuose, kur vaikai įgyja elementarių saugaus eismo žinių, tobulina komunikavimo,
sveikatos saugojimo, meninio ugdymo ir kitas kompetencijas. Kartu su Anykščių policijos
darbuotojais rengėme akcijas, popietes. Dalyvaujant pareigūnams, vaikai geriau įsisavina
perteikiamą informaciją, renginiui suteikiama žaismingumo, dirbtinai sukurtose situacijose vaikai
mokosi tinkamai elgtis gatvėje, saugoti save ir kitus eismo dalyvius. Pastebėjome, kad vaikai
pagilino pagrindinių eismo taisyklių suvokimą, jų gyvenimišką esmę kasdienos gyvenime.
Tenkinant vaikų poreikį judėti, didžiulis dėmesys įstaigoje skiriamas sportinei, judriajai
veiklai. Dalyvavome respublikiniame projekte „Mažais žingsneliais didžiojo futbolo link“, kuriame
du pedagogai kėlė kvalifikaciją respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų
asociacijos (RIUKKPA), LFF ir MaFA organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.
Įstaigos vaikai dalyvavo Anykščių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų
varžybose „Mažasis futboliukas“ ir laimėjo II vietą. Kas metai dalyvaudami Europos mastu
organizuojamame „Judumo savaitės“ renginyje, įstaigoje rengėme paspirtukų popietę.
Ugdytinių pasiekimai vertinami vadovaujantis ŠMM išleistu leidiniu „Ikimokyklinio
amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ (2014). Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių vertinimas atliekamas
pagal 7 žingsnių vertinimo sistemą. Medžiaga apie ikimokyklinuko padarytą pažangą kaupiama
„Vaiko aplanke“, t. y. vaikų darbai, vaiko stebėjimo aprašai, vaikų mintys, specialistų komentarai,
tėvų pastebėjimai. Pedagogas remdamasis vertinimo informacija, analizuoja, koreguoja ugdymo(si)
procesą, pasirenka veiksmingiausius būdus ir metodus, kad vaikas patirtų sėkmę, rūpinasi, kad laiku
būtų suteikta specialioji pagalba, tuo pačiu įsivertina ir savo darbą.
Vaikų vertybinių nuostatų, pilietiškumo ūgties pažanga
Jau daug metų inicijuoju, jog įstaigoje būtų vykdomos ilgalaikės smurto prevencinės
programos, apimančios ir žalingų įpročių prevenciją. 2017 metais įgyvendinta tarptautinė programa

„Zipio draugai“ ir „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programa“. Organizuoti renginiai Tarptautinei tolerancijos dienai paminėti, dalyvauta akcijoje
„Savaitė be patyčių“. Šių veiklų tikslas – padėti vaikams ugdytis pasitikėjimą savimi, suvokti savo
jausmus, prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Minėjome Valstybines šventės, dalyvavome
respublikinėse akcijose: „Trispalvė apyrankė“, kurios metu 4–6 metų vaikai pynė trispalves
apyrankes, jas dovanojo tėveliams, mažiesiems draugams; akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“,
Sausio 13-ajai paminėti. Šiose veiklose dalyvavo apie 90 proc. vaikų, į renginius aktyviau įsijungė
tėvai. Dalyvavome socialiniame projekte „Apkabinkim žemę“ prisijungdami prie 23 tūkstančių
šalies įvairaus amžiaus akcijos dalyvių, tame tarpe ir ikimokyklinukų. Vykdėme pilietinę akciją
„Gyvasis tautos žiedas“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės dienai.
Ieškodami būdų, kaip įvariau paminėti būsimą Lietuvos 100-etį, kartu su Lietuvos
ikimokyklinio ugdymo įstaigomis vykdėme pilietiškumo ugdymo projektą „Kaip surasti Lietuvą?“
Šio projekto tikslas – ugdyti vaikų tautinį ir pilietinį sąmoningumą, patriotinius jausmus tėvynei,
plėtoti vaikų supratimą apie Lietuvą, savo kraštą, kuri yra gimtinė, stiprinti pasididžiavimo jausmą
savo artimiausia gyvenamąja aplinka. Renginiai vyko nuotoliniu būdu, bendraujant Skype
programos pagalba su Kėdainių miesto lopšeliu-darželiu „Pasaka“.
Inicijavau organizuoti projektus, pasikviečiant dalyvauti kitas ikimokyklinio ugdymo
įstaigas. 2017 metais sėkmingai buvo tęsiama bendradarbiavimo su Anykščių rajono (kaimo)
ikimokyklinio ugdymo skyriais, mokyklomis, kuriose ugdomi ikimokyklinukai, veikla. Vykdytos
trys bendros veiklos.
Įstaigos vienas iš tikslų – vaikų emocinio saugumo užtikrinimas. Pedagoginei
bendruomenei svarbu palengvinti kiekvieno, naujai ateinančio vaiko adaptaciją darželyje, padėti
sėkmingai prisitaikyti neįprastoje aplinkoje, prie pakitusio dienos ritmo, įgyti bendravimo įgūdžių.
Vaikams, pradėjusiems lankyti įstaigą, pildomas „Adaptacijos lapas“, kurio pagrindu individualiai
su vaiko tėvais (globėjais) aptariama vaiko adaptacija įstaigoje, esant poreikiui, daromos išvados.
Jau keletą metų vykdoma „Meistrelių diena“ – atvirų durų diena, kai vaikai kartu su šeimos nariais
lankosi įstaigoje, stebi veiklą, kartu dalyvauja, apsilanko būsimi darželio vaikai su šeimos nariais,
bendrauja su auklėtojais, taip turi galimybę iš arčiau susipažinti su veikla įstaigoje.
Vadovų ir įstaigos pedagogų lyderystės bei kompetencijų pažanga
Visus darbuotojus skatinau siekti aukštesnės kvalifikacijos, nuolatinio mokymosi ir
tobulėjimo, dalyvaujant seminaruose, kursuose. Inicijavau pasinaudoti nuotoliniais kvalifikacijos
tobulinimo renginiais, skirtais švietimo darbuotojams, kitų specialybių darbuotojams ir vadovams
(www.tinklas.lt). Tai leido sumažinti išlaidas, nes nereikėjo kelionės išlaidų, derinti darbo bei
kvalifikacijos renginio laiko, nuotoliniame kurse dalyviai mokėsi patogiu jiems laiku.
2017 m. rugsėjo mėn. dalinausi patirtimi su Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovais, pristačiau įstaigos veiklą. Dalijausi rajoninėje internetinėje erdvėje įžvalgomis apie

maitinimo organizavimą įstaigoje. Inicijavau vaikų tėvų apklausą dėl maitinimo organizavimo
pasikeitimo nuo 2018 m. sausio mėn. Išsiaiškinta, jog 62 procentai apklaustųjų respondentų yra
patenkinti maitinimu darželyje. Tėvai patvirtino, jog jiems svarbu, kad vaikai gautų daugiau
daržovių, vaisių, žuvies, taip pat neprieštarauja pokyčiams.
Bendradarbiavome su kitomis miesto įstaigomis. 2017 m. gruodžio mėn. Nacionalinio
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Anykščių
skyriaus specialistai organizavo seminarą-konsultaciją ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
darbuotojams temomis: „Pagrindiniai sveikatos saugos reikalavimai ikimokyklinio ugdymo
įstaigoms ir jų praktinis taikymas“; „Oru plintančios užkrečiamos ligos ir jų profilaktika“; „Saugios
aplinkos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje užtikrinimas“. Seminare-konsultacijoje dalyvavo 90 proc.
darbuotojų.
Administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-257 dirbu Anykščių
rajono atestacinėje komisijoje.
Inicijavau Užimtumo didinimo veiklų vykdymo programą. 2017 metais įstaigoje laikinai
įdarbinti 2 darbuotojai balandžio–lapkričio mėn. laikotarpiu vykdė vidaus remonto darbus, tvarkė
aplinką.
Sudariau galimybę Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto studijų programos
„Dietetika“ dviem studentams įstaigoje atlikti praktiką.
Kreipiausi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie sveikatos apsaugos ministerijos
dėl leidimo-higienos paso atnaujinimo, nes pasikeitė buveinės adresas.
2017 metais inicijavau 10 darbo grupių sukūrimą įvairiai veiklai vykdyti: darbo grupės
renginiams organizuoti, veiklos planui rengti, įstaigos veiklą reglamentuojantiems tvarkų aprašams
parengti, dėl dalyvavimo tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose, akcijose, dėl pasirengimo
naujiems mokslo metams, dėl Vaiko gerovės komisijos veiklos ir kt.
Aptarusi su bendruomene, ieškojau aplinkos bei darbo sąlygų gerinimui galimybių. 2017
m. atlikti planuoti ir papildomi įstaigos remonto darbai. Iš biudžeto ir papildomai gautų lėšų įsigyta
dulkių siurblys, atnaujinti virtuvės baldai, virtuvės inventorius, šaldytuvas, elektrinė viryklė, iš
Mokinio krepšelio lėšų atnaujintas sporto inventorius, ugdymo priemonės, įsigytas kompiuteris,
spausdintuvas ugdymo reikmėms. Pasikonsultavus su tėvais, vaikų sveikatos stiprinimui įsigytas
Oro sterilizatorius.
Vaikų tėvai (globėjai) apie vykdomas veiklas informuojami socialiniuose tinkluose,
įstaigos interneto puslapyje. Įvairiose informacijos šaltiniuose dalinomės darbo patirtimi
http://www.szelmeneliai.lt, http://www.anyksta, http://www.silelis.res, www.alfa.lt .

VIII SKYRIUS
VEIKLOS ATASKAITOS RODIKLIŲ SUVESTINĖ
5 lentelė. Mokyklos veiklos ataskaitos rodiklių suvestinė

Rodiklio pavadinimas
Rezultatas
1. UGDOMOSIOS VEIKLOS KOKYBĖS PAŽANGA
1.1. Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
4
programas integruotos kitos programos, skaičius
1.2. Vaikų, kuriems teikiama švietimo pagalba, dalis
46 (33 proc.)
(proc.)
1.3. Vaikų, kuriems ugdymas individualizuojamas,
0
(gabūs, specialiųjų poreikių vaikai su švietimo
pagalbos tarnybos išvadomis ir rekomendacijomis)
dalis (proc.)
1.4. Ikimokyklinio amžiaus vaikų, padariusių
100
pažangą, dalis (1–5 m.)
1.5. Priešmokyklinio amžiaus vaikų, padariusių
100
pažangą, dalis (gegužės–birželio mėn.)
1.6. Administracijos stebėtos ir vertintos veiklos
10
1.7. Administracijos stebėtos ir vertintos pagalbos
0
vaikui specialistų (logopedo,) veiklos
1.8. Dominuojantys stiprieji ir tobulintini stebėtų
Stiprieji stebėtų veiklų aspektai: ugdymo
veiklų aspektai
priemonių parinkimas, ugdytinių sudominimas,
informacinių technologijų taikymas.
Tobulintini aspektai: užduočių
individualizavimas.
Rekomenduota skleisti gerąją patirtį ugdymo
įstaigos pedagogams
1.9. Veiklos netradicinėse aplinkose
34
Anykščių baseine „Sveikatos oazė“, Anykščių
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešojoje
bibliotekoje, Anykščių rajono policijos
komisariate, Anykščių kultūros centre, Antano
Baranausko pagrindinėje mokykloje, Antano
Vienuolio progimnazijoje, Troškūnų
girininkijoje, Labirintų parke, Etnografinėje
sodyboje Niūronyse, Panevėžio teatre „Menas“,
Anykščių šilelyje, Prie Liūdiškių ir Vorutos
piliakalnių, Siauruko muziejuje, Anykščių
Koplyčioje, Angelų muziejuje, A.Vienuolio
memorialiniame muziejuje, Menų inkubatoriuje,
knygyne „Pegasas“, Muzikos mokykloje
1.10. Tėvų iniciatyvos
5
Paukščių grįžimo dienos paminėjimas, kurios
metu buvo tvarkomi įstaigos teritorijoje iškelti
inkilai, o dalis inkilų, buvo iškelti vaikų tėvelių,
senelių soduose, sodybose;
inicijavo šaškių užsiėmimus priešmokyklinio
amžiaus vaikams;
pasakų rytmečius su močiutėmis,
arbatos gėrimo valandėles, supažindinant vaikus
su žolelių nauda;
vaikų ir tėvelių bendri darbai angelų siuvimas
Kalėdinei eglutei papuošti
1.11. Tėvų informavimo apie vaiko pasiekimus
Informacija teikiama kiekvieną dieną
būdai ir formos (vaiko pasiekimų aplankas ir kt.)
individualių pokalbių metu, informaciniuose
grupių stenduose, grupių Facebook paskyrose,
el.paštu., vaikų pasiekimų aplankuose,
nuotraukose, filmuotoje medžiagoje, bendrose

1.12. Išskirtinės ikimokyklinės įstaigos patirtys,
sėkmės

veiklose, akcijose ir t.t.
Meninio ugdymo veikla: dalyvaujama piešinių
tarptautiniuose, respublikiniuose konkursuose,
„Dainų dainelė“ konkurse

2. VAIKŲ KITŲ PASIEKIMŲ PAŽANGA
2.1. Vaikų, dalyvavusių Savivaldybės, šalies
50
konkursuose, varžybose ir kt., skaičius
2.2. Tarptautinio lygmens konkursuose pelnytos
3 tarptautiniuose dailės konkursuose 9 vaikai
prizinės vietos
įvertinti diplomais
2.3. Savivaldybės lygmens konkursuose pelnytos
0
prizinės vietos, skaičius
2.4. Šalies lygmens konkursuose pelnytos prizinės
0
vietos, skaičius
2.5. Savivaldybės lygmens varžybose pelnytos
0
prizinės vietos, skaičius
3. VAIKŲ VERTYBINIŲ NUOSTATŲ, PILIETIŠKUMO ŪGTIES PAŽANGA
3.1. Rengti, įgyvendinti projektai, skaičius
3
3.2. Vykdyti ikimokyklinės įstaigos lygmens
6
projektai, skaičius
3.3. Vykdyti šalies lygmens projektai, skaičius
2
Olimpinė karta;
Lietuvos priešmokyklinukų ir ikimokyklinukų
interaktyvus (5-6/7 m.) pilietiškumo ugdymo
projektas „Kaip surasti Lietuvą 2017?“
3.4. Projektuose dalyvavusių vaikų dalis (proc.)
60 (43 proc.)
3.5. Vaikų emocinis saugumas (adaptacijos sunkumų „Meistrelių diena“ – atvirų durų diena, 2017 m.
įveikimo būdai, priemonės, vaiko „užnorinimas“
balandžio mėn.;
lankyti darželį)
Individualūs pokalbiai su auklėtojomis;
Adaptacijos lapai
3.6. Vykdytos prevencinės programos, skaičius
3
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programa,
Tarptautinė programa „Zipio draugai“,
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
3.7. Prevencinėse programose dalyvavusių vaikų
100
dalis (proc.)
3.8. Išskirtinės ikimokyklinės įstaigos patirtys,
Bendruomenė dalyvavo 7 respublikinėse
sėkmės, netradiciniai pilietiškumo ugdymui skirti
akcijose:
renginiai
pilietinėje iniciatyvose „Atmintis gyva, nes
liudija“ ir „Gyvasis tautos žiedas“, Veiksmo
savaitėje be patyčių 2017, kūrybinių darbų
parodoje „Velykų medis“, projekte „Šokis žemei
2017“, projekte– rekordo siekime „Didžiausia
nertų servetėlių kompozicija“, pilietinėje
iniciatyvoje, skirtoje paminėti Tarptautinę
tolerancijos dieną – lapkričio 16-ąją
4. IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO EFEKTYVUMO PAŽANGA (proc.)
4.1. Apklausose dalyvavusių tėvų dalis (proc.)
62
4.2. Pedagogų dalis dalyvavusių ikimokyklinio
88
ugdymo įstaigos apklausose (proc.)
5. VADOVŲ IR IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS PEDAGOGŲ LYDERYSTĖS BEI KOMPETENCIJŲ
PAŽANGA
5.1. Pedagogų, skleidusių patirtį Savivaldybėje, dalis
2 proc.
(proc.)
5.2. Pedagogų, skleidusių patirtį respublikoje, dalis
4 proc.
(proc.)
5.3. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų
14,6 val./pedagogui

skaičius, tenkantis vienam pedagogui
5.4. Pedagogų veikla Savivaldybės lygmens darbo
grupėse, komisijose
5.5. Pedagogų inovacijos, idėjos, iniciatyvos

5.6. Vadovai, skleidę patirtį Savivaldybėje, skaičius
5.7. Vadovai, skleidę patirtį respublikoje, skaičius
5.8. Vidutinis kvalifikacijos tobulinimo valandų
skaičius, tenkantis vienam vadovui
5.9. Vadovų veikla Savivaldybės lygmens darbo
grupėse, komisijose
5.10. Vadovų veikla šalies lygmens darbo grupėse,
komisijose
5.11. Vadovų inovacijos, idėjos, iniciatyvos
5.12. Įrengtos ir naudojamos netradicinės ugdymo
aplinkos
5.13. Ikimokyklinėje įstaigoje veikiančios darbo
grupės, kurių veikla lėmė ikimokyklinės įstaigos
pažangą

0
Organizuota vaikų dailės darbų parodos įstaigoje,
parengti ir įgyvendinti 2 rajoniniai projektai;
parengtas ir įgyvendintas 1 respublikinis
projektas
1
1
41 val.
Dirbu Anykščių rajono atestacinėje komisijoje.
0
Nuoseklus pedagogų IT valdymo kompetencijų
didinimas
Sporto salė, dailės kambarys, vaikų bibliotekėlė,
futboliuko veiklai aikštelė su dirbtine danga
6 direktoriaus įsakymu sudarytos darbo grupės

Direktorė

PRITARTA
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ tarybos
2018 m. balandžio 4 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolas Nr. T-2)
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