
UKMERGES VAIKIJ LOPSELIS-DARZELIS „SAULUTE“
(Svietimo jstaigos pavadinimas)

GVIDOS RINKEVICIENES
(Svietimo jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

METy VEIKLOS ATASKAITA

2 0 1 9 - 0 2 . Nr. Vi_____
(data)

Ukmerge 
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS

jgyvendinant jstaigos strateginio ir metinio veiklos piano tikslus ir uzdavinius, buvo 
sudaromos sqlygos sekmingam ugdymo(si) proceso jgyvendinimui:

• IKT naudojamos ugdymo(si) kokybei tobulinti (naujai jsigyta 10 plansetiniq 
kompiuteriq, juose jdiegtos ugdomosios programos);

• jsigyta ugdymo(si) priemoniij (4 mobilus krepsinio stovai, 4 dviratukai, 2 
nameliai, 2 ciuozyklos, supynes, baseinai vaikq zaidimui su vandeniu ir kita);

• nuo 2018 nr. spalio 1 d. jstaigoje sudarytos papildomos galimybes mokiniams 
didinti fizinj aktyvumq ir stiprinti sveikatq karate burelyje;

• jrengti du nauji lauko zaidimt} jrenginiai („Traukinys“ ir „Laivas“);
• atliktas skalbyklos remontas;
• gautas leidimas-higienos pasas, kuris liudija, kad jstaigos veiklos sqlygos atitinka 

visuomenes sveikatos saugos teises aktij reikalavimus;
• atnaujinti visi valgyklos baldai, sienq papuose nauja dekoracija „Vaisiai ir

darzoves“;
• jrengtos personalo poilsio ir higienos patalpos;
• turtinama ir atnaujinama jstaigos materialine baze (jsigyta baldp ugdymo 

erdvems, saldytuvas, skalbimo masina, lapq pustuvas, pakeistos 4 grupiq durys).
jstaigoje kryptingai vykdomas socialinis emocinis ugdymas:

• inicijuoti mokymai jstaigos ir rajono pedagogams „Vaiki) emocinio intelekto 
ugdymas judriq zaidimq ir menines raiskos pagalba“;

• inicijuotas dalyvavimas respublikiniame projekte „Saugios aplinkos mokykloje 
kurimas 11“ (gauta psichologo 0,5 etato laikotarpiui 2018-06-61 —2019-05-02);

• jgyvendintas Ukmerges rajono savivaldybes administracijos finansuojamas 
sveikatos projektas „Vaikij emocinio intelekto ugdymasis formuojant ugdymosi erdves“;

• jsigyta nauji} sensoriniij relaksaciniq priemoniq socialiniam emociniam 
ugdymui(si) (meduzq akvariumas, sviesos remas, sviesos lempa ir kitq.).

Lietuvos valstybes atkurimo simtmeciui organizuoti tautiskumo ir pilietiskumo 
ugdymo renginiai.

Pletojami rysiai tarp bendruomenes nariq -  seimos nariai dalyvauja ugdytno(si) 
procese, tevai kalba apie savo profesijas, organizuota mociuciq svente, seses ir broliai skaito 
pasakas vaikams, vyksta kiti renginiai su seimos nariais.

Glaudziai bendradarbiaujama su savivaldos institucijomis del darbo kokybes 
gerinimo. Su darbo taryba susitarta del darbuotojt} atostogq mokslo metq eigoje, mokiniij 
atostogq metu.___________________________________________________________________
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II SKYRIUS
METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praejusiq metq veiklos rezultatai

Mety uzduotys (toliau 
-  uzduotys)

Siektini rezultatai

Rezultaty vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovauj antis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jij rodikliai

1.1. Didinti
ikimokyklinio ugdymo 
prieinamumq- 
organizuoti ugdymo(si) 
process papildomoje 
„Pauksciukg“ grupeje 
(bendrose patalpose su 
„Eziukg“ grupe)

1) uztikrinti 
sklandg
ugdymo(si) process 
dviejq grupty 
bendrose patalpose

1. Tevai gerai vertina 
ugdymo kokyb? 
Jvykdymas iki 2018-12

Tevai gerai vertina 
ugdymo kokyb? 
(negauta tevp 
nusiskundimq del 
darbo siose 
grupese 
organizavimo)

1.2. Kurti socialiniam- 
emociniam ugdymui(si) 
palankias aplinkas

1) atnaujinti turimus 
ir jsigyti naujij 
lauko zaidimi| 
jrenginty

Atnaujinti 6 ir jsigyti 2 nauji 
lauko zaidimi| jrenginiai 
atitinka Lietuvos higienos 
norm^HN 131:2015 „Vaikij 
zaidimp aiksteles ir patalpos. 
Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“.
Jvykdymas iki 2018-12

Perdazyti ir 
atnaujinti 6 
jrenginiai, naujai 
jrengti zaidirmj 
jrenginiai - 
„Traukinys“ ir 
„Laivas“

2) kurti kulturingq. 
maitinimosi 
aplirdty 
ugdytiniams

Sukurtajauki maitinimosi 
aplinka -  atnaujinti 
valgyklos baldai, jsigytos 
sienp dekoracijos, atliktas 
kosmetinis patalpg 
remontas.
Jvykdymas iki 2018-09

Pakeisti visi 
valgyklos baldai, 
sukurta nauja 
dekoracija „Vaisiai 
ir darzoves“, pagal 
galimybes atlikti 
smulkus remonto 
darbai

3) puosti jstaigq. 
vaikij darbais

Jsigyti 5 stendai pagal savity 
jstaigos dekoravimo kulturg 
vaikij darbij eksponavimui 
koridoriuje. Stenduose 
eksponuojami vaikg darbai. 
Jvykdymas iki 2018-09

Sukurtos naujos 
dekoracijos I 
jejimo laiptineje. 
Jose eksponuojami 
vaiki| darbai

1.3. Diegti inovacijas 
ugdymo(si) procese

1) inicijuoti ir 
organizuoti 
mokymus jstaigos 
pedagogams 
„Vaikij emocinio 
intelekto ugdymas 
formuojant 
ugdymo erdves 
judrty zaidinty ir 
menines raiskos 
pagalba“

Organizuoti mokymai 
jstaigos pedagogams. 
Pedagogai diegs naujoves 
ugdymo(si) procese. 
Jvykdymas iki 2018-06

2018-05-08 
organizuoti 
mokymai 
pedagogams 
„Vaiki| emocinio 
intelekto ugdymas 
judrty zaidimp ir 
menines raiskos 
pagalba“, pedago
gai jgytas zinias 
taiko ugdymo(si) 
procese

2) organizuoti Organizuoti mokymai. Su IKT specialistu
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mokymus jstaigos
pedagogams
„Praktinis IKT
taikymas
ugdymo(si)
procese“

Pedagogai taikys IKT 
ugdymo(si) procese. 
jvykdymas iki 2018-12

aptarti mokymij 
tikslai ir 
uzdaviniai. 
Mokymai atideti 
del objektyviij 
priezasciij

1.4. Uztikrinti 
leidimo-higienos paso 
gavimq

1) organizuoti 
jstaigos skalbyklos 
remont^

Atliktas skalbyklos remontas 
atitinka Lietuvos higienos 
normg. HN 75:2016 
„Ikimokyklinio ir 
priesmokyklinio ugdymo 
program^ vykdymo 
bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“.
Jvykdymas iki 2018-07

Remontas atliktas 
2018-06

2) organizuoti 
lauko zaidimij 
jrenginiij kasmetinj 
techninj 
patikrinim^

Techninio patikrinimo 
ataskaitos isvada -  lauko 
zaidimij jrenginiai atitinka 
Lietuvos higienos norm^ 
HN 131:2015 -tinkami 
naudoti.
jvykdymas iki 2018-07

Zaidimij jrenginiai 
atitinka Lietuvos 
higienos norm^
HN 131:2015 — 
tinkami naudoti

Gautas higienos pasas iki 2018 m. lapkricio 1 d. Gautas 2018-07

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jivykdytos is dalies del numatytq rizikij (jei tokiij buvo)
Uzduotys Priezastys, rizikos

2.1. Organizuoti mokymus jstaigos 
pedagogams „Praktinis IKT taikymas 
ugdymo(si) procese“

jvykdyta is dalies. Mokymij tikslai ir uzdaviniai 
aptarti su IKT specialistu. Mokymai atideti del 
objektyviij priezasciij

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomi), svariq jstaigos veiklos rezultatams)_____________________

Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1. Sveikatai palankaus maitinimo jgyvendinimas jstaigoje jdiegtas sveikatai palankus 

maitinimas (valgyklos darbuotojij 
kvalifikacijos tobulinimas, sveikatai 
palankiij valgiarasciij, technologiniij 
korteliij derinimas ir tvirtinimas, mokiniij 
ir darbuotojij svietimas apie palankij 
sveikatai maitinim^, mokytojij apklausos 
organizavimas, viesijjij pirkimij 
dokumentij koregavimas)

3.2. Bendrojo duomenij apsaugos reglamento 
(BDAR) jgyvendinimas

Sustiprinta asmens duomenij apsauga 
mokykloje (darbuotojij kvalifikacijos 
tobulinimas, darbuotojij, tevij sutikimij 
del duomenij tvarkymo parengimas, 
jstaigos dokumentij del duomenij 
apsaugos jstatymo vykdymo parengimas)

4. Pakoreguotos praejusiij metq veiklos uzduotys (jei tokitj buvo) ir rezultatai

Uzduotys Siektini rezultatai
Rezultatij vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovauj antis
Pasiekti rezultatai 

ir jij rodikliai



4

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

5. Pasiekti} rezultatq vykdant uzduotis jsivertinimas

Uzduocii) jvykdymo aprasymas
Pazymimas atitinkamas 

langelis
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai □
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai Ep
5.3. jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

6. Kompetencijos, kurias noreti; tobulinti_________________________________________
6.1. Specialist} ugdymosi poreikiq turinciij vaikq ugdymas________________________________
6.2. ____________________  ______________________________________

/  M  in  cl h m o t ;h  t u c k i t Oj-
(Svietimo jstai^os vadovo pareigos) yfparaSagf (vardas ir pa^rde) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. (vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: siulome meti} veiklos ataskaity vertinti labai gerai.

Mokyklos tarybos pirmininke 
(mokykloje -  mokyklos tarybos (paraSas)
jgal iotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje -  
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo 
/ darbuotojij atstovavim^ jgyvendinantis asmuo)

Vilma Lebedeviene M P / 
(vardas ir pavarde) (data)

8. {vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

/Jw U izS du ih  %)(h-iidhxj JbUtfchot > - f l j 'y f t f
(Svietimo jstamossavininko teises ir (paraSasf (vardas ir pavarde) (data) 
pareigas jgyvendinanCios institucijos f 

(dalininkg susirinkimo) jgal ioto asmens 
pareigos)

Galutinis metij veiklos ataskaitos jvertinimas <JjCUiQci 'AAQjl
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IV SKYRIUS
KITy METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI

9. Kitq meti| uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatij vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovauj antis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

9.1. Sudaryti palankias s^lygas 
specialiiyij ugdymosi poreikiij 
turintiems vaikams ugdytis 
bendrose grupese

Jstaigoje sukurtas 
veiksmingos pagalbos 
SUP turintiems vaikams 
modelis

9.1.1. Pastebetas atvejis, 
suderinus su specialistais, 
aptariamas VGK posedyje
9.1.2. Pagal galimybes suteikta 
pagalba, reikalinga informacija 
mokiniui, seimai, grupes 
bendruomenei
9.1.3. Organizuoti mokymai 
jstaigos darbuotojams apie SUP 
turincip vaikvj ugdymosi)
9.1.4. Uztikrintos optimalios, 

lygios ugdymosi s^lygos, 
mokymosi aplinka SUP 
turintiems vaikams 
Vykdymasnuo 2019-01

9.2.Sudaryti s^lygas efektyviam 
socialiniam emociniam 
ugdymui(si)

Jsigyti naujif sensoriniij 
zaislij ir priemoniij

9.2.1. {sigytos priemones 
naudojamos socialiniam 
emociniam ugdymui(si) 
Jvykdymas iki 2019-12

Kurti estetisk^ ugdymosi 
aplink^

9.2.2. Sukurtos savitos 
dekoracijos III jejimo laiptineje 
Jvykdymas iki 2019-12

Atnaujinti turimus ir 
jsigyti 3 naujus lauko 
zaidimp jrenginius

9.2.3. Atnaujinti 4 ir jsigyti 3 
nauji lauko zaidimi} jrenginiai 
atitinka Lietuvos higienos 
norm^HN 131:2015 „Vaikij 
zaidimp aiksteles ir patalpos. 
Bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“.
Jvykdymas iki 2019-09

9.3. Ikimokyklinio ugdymo 
turinio atnaujinimas

Atnaujinti ikimokyklinio 
ugdymo program^ 
„Saulutes takuciu“

9.3.1 .Suburta darbo grupe 
ikimokyklinio ugdymo 
programai „Saulutes takuciu“ 
atnaujinti
Jvykdymas iki 2019-02
9.3.2. Atnaujinta jstaigos 
ikimokyklinio ugdymo 
programa „Saulutes takuciu“ 
Jvykdymas iki 2019-08

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)
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10.1. Zmogiskasis faktorius-darbuotojo liga, kaita ar nesuplanuotos atostogos (pvz. seimyninit}
jsipareigojirruj vykdymui)_______________________________________
10.2. Ribotos finansines jstaigos galimybes_________________________________________

OaxAiWv^
(Svietimo jstaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinanCios institucijos 
(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

Qollahcla-)
(vardas ir p iy^de) (data)

Susipazinau.

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)


