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2018 METU VETKLOS ATASKATTA
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(data)

MeSkuidiai
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vadovaujantis 2017 - 2019 m.
darZelis) strateginio plano tikslu - tapti moderniu lopieliu-darieliu, teikianiiu kohvbiikq

rvAJN'rru rr pr r'SruuKyKurrr0 ugqymo programos lgyvendinimas irprevenciniq programq vykdymas (pagal ikimokyklinio ugdymo ptogru-4,,Ai skubu uLaugt...,,
md programa,,Zipio

ikimolqtklini ir prieimolryklini ugdymq jvairi\ poreikit4 ir gebejimq vaikams ir uZdaviniais -
uitikrinti selcrningq, kolq)biikq ugdymo proceso planavimq ir organizavimq,. tobulinti molgttojt4
kompetencijas, butinas sekmingam iiuolaikiikam ikimolqtklinio ir prieimotgtktinio ugdymo
programu igyvendinimui, 2078 m. parengtas metinis veiklos planas ( toliau - Veiklos planas).

{gyvendinant Veiklos plano tiksl4 - siekti individualizuoto, tgstinio, visuminio, integralaus,diferencijuoto s, ge s priemones:
mokYtojq pasi , ku sios veiklos
planavimas ir ikiq analizuotos
stebetos veiklos; tevq apklausa apie bendradarbiavim4, padedanti gerinti vaikq ugdymo kokybq ir
ugdymo poreikiq tenkinim4 (dalyvavo 95 % tevq); pedagogai skatinti organizuoti veiklas kartu su
tevais (46 % visq grupiq tevq isitrauke i vaikq ugdymo(si) proces4, dalyvavo bendroje veikloje).

Siekiant antrojo tikslo - sudaryti palankias s4lygas vaikq saviraiskai,'iniciatyvoms,
ktirybiSkumui ir jo sklaidai, maZinant mo sudary.tos s4lygos hzinio
aktyvumo, kDrybines raiSkos, bendravimo p i ketuiiuose'neformaliojo
ugdymo (etnografrniame ansamblyje, Sokiq b[reliuose. Organizuotls
respublikinis piesiniq konkursas ,,AS dia gyvenu", rajonine Sokiq Svente. Trijq grupiq ugdytiniai
dalyvavo kitq istaigq organizuoj amuose konkursuose, parodo se.

Tikslas organizuoti ugdom4sias veiklas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais,
netradicinese aplinkose, igyvendintas trijose g
edukacines programas. Bendradarbiaujant su M
vie5osios bibliotekos Me5kuidiq filialu, Siau
filialu, Lietuvos masinio futbolo asociacija,
Respubliko s vidaus reikalq ministerij os pakrandi
organizuota 1 9 renginiq.

fgyvendinant tikslus - keisti mokytojq nuostatas, poZiuri i Siuolaiki5k4 ikimokyklini ir
buli ' \ iniq komunikaciniq technologijq
ko skatinti tobulinti t<vilinkacil4 (;isi

E da ir daugiau dienq - 33 yo, vesta'atvira
veikla, paruo5ti ir skaityti 4 prane5imai istaigos mokytojams, I respublikineje konferencijoje).
Kompiuterizuotos visos mokytojq darbo vietos, 50 % mokytojq ugdymo procese nuolat (kartE pe,
menesi ar daLniau) taike informacines komunikacines technologijas.

UZtikrintas ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programos igyvendinimas ir



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos reztltatai

Metines
uZduotys
(toliau-
uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq verlinimo
rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar
nustatytos uZduotys

Pasiekti rezultatai ir iu
rodikliai

Organizuoti
rajoning
ikimokyklinio
ugdymo

istaigq Sokiq
Sventg

,,Medutis",

teje dalyvavo
Sokiq kolektyvai
iS 4-5 lop5eliq-
darLelig, tikslu
skatinti vaikq
saviraiSk4.

Sudaryta darbo grupe,
parengti Sventes

nuostatai, iki 2018 m.
geguZes men.
organizuota
ikimokyklinio
ugdymo istaigg Sokiq
Svente ,,Medutis".
Bendradarbiaujant su
remejais isteigtos
atminimo dovaneles
Sokiq kolektyvams,

20 1 8-03- I 6 direktoriaus

isakymu Nr, V-13 sudaryta
darbo grupe,,Del darbo
grupiq sudarymo Siauliq
rajono ikimokyklinio ugdymo
istaigq Sokiq Sventes nuostatq
rengimui ir or ganizavimui,,.
Nuostatai patvirtinti Siauliq r.
Svietimo pagalbos tarnybos
direktoriaus 20 I 8-03-20

isakymu Nr. V-84.
Sokiq Svente,,Medutis,,

ivyko 2018-04-27. Dalyvavo
Sokiq kolektyvai iS 8 rajono
ikimokykliniq istaigul -
Kur5enq lopSeliq darleli1
,,Buratinas",,,NykStukas,,,
,,Eglute", KuZiq lopSelio-
darZelio,.Vyturelis",
GruzdLiq, lop S el i o -darZe lio
,,Puriena" Meskuidiq,
Daugeliq, GinkDnq lopSeliq-
dafieliv. Visi dalvviai
apdovanoti remejq - UAB
,,Lr)pr a" istei gtais prizais.

Inicijuoti
projektus,

skatinandius
vaikq sveik4
gyvensen4.

Bendruomene
dalyvauja
Sveikatos
mokymo ir ligq
prevencijos
centro ,,Sveikat4
stiprinandiq
mokyklq"
veiklose.

il - ry ketvirtyje
inicijuoti, parengti ir
laimeti 2 finansuojami
projektai.

il - IV ketvirtyje inicijuoti,
parengti ir igyvendinti 2
Siauliq raj ono savivaldybes
administracij o s fi nansuoj ami
projektai - kDno kulturos ir
sporto projektas ,,Vanduo -
geras draug as" (20 I I -03 -26
sutaftis Nr. SRZ -229(3.54\ ir
aplinkosauginio Svietimo ir
ugdymo projektas,,projektine
savaite: Rink, n;Siuok - gamt4
tausok! " (20 1 8-08-30 sutartis



Nr. SRZ -607(3.54). Parengta
atnaujinta sveikat4
stiprinandios mokyklos
programa, 5 metams pratgstas
sveikat4 stiprinandios
mokyklos paZymejimas.

Inicijuoti
,,Mah44
meSkiukq
teveliq klubo"
veikl4,
organizuojant

,,Linksmqjq
Seimq"
spofiines
varLybas
lopSelio-
darLelio
bendruomenei.

q varZybose
dalyvavo 80 %
tevq, seneliq ir
90 o/o vaikg,.

Iki2018 m. spalio
men. organizuotos

,,Linksmqjq Seimq"
sporlines varZybos.

Bendradarbiauj ant su teveliq
klubu, Valstybes sienos
apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalq ministerijos Pakrandiu
apsaugos rinktines Siauliq
uZkardos pareiglnais 2018-
05-10 surengtos

,,Linksmosios Seimq
varZybos", Renginyje
dalyvavo 85 % tevq, seneliq
ir 100 Yo t4 dien1lopSelyje-
darlelyje buvusiq vai kq.

Parengti
lopSelio-
darLelio
atnaujintq
nuostatrl
projekt4 ir
teikti ji Siauliq
rajono
savivaldybei
tvirtinti

Nauji Me5kuidiq
lop5elio-darZelio
nuostatai atitiks
galiojandius teises
aktus

II-III ketvirtyje
parengtas Siauliq
rajono savivaldybes
sprendimo projektas
,,Del Me5kuidiq
lopSelio-darZelio
nuostatq patvirtinimo"

Parengti atnauj inti lopSelio-
darZelio nuostatai, patvirtinti
Siauliq raj ono savivaldybes
tarybos 2018 m. spalio 9 d,
sprendimu Nr. T-296, 20lB-
1 1 -02 iregistruoti j uridiniq
asmenq registre,

Atnaujinti
vidaus ir
lauko
erdves,
bendradarbi
aujant su
tevais,
remejais.

Vaikai ugdomi
saugiose
erdvese,
ugdymo
procese
daLniau
taikomas
eksperimentini
o darbo
metodas,
naudojamos
informacines
komunikacines
technologijos.

II ketvirtyje
suremontuotos ir
higienos normas
atitinkandios lopSelio
grupes ,,Kadiukai"
patalpos.
Lauko erdves
atnaujintos 2 naujais
irenginiais. fsigyta
priemoniq vaikq
praktinei, tftiamajai
veiklai,
eksperimentams,
bandymams.
Kompiuterizuotos 3

mokytojq darbo vietos,

Suremontuotos visos lopSelio
grupes,,Kadiukai"patalpos
(ypad remontas buvo
reikalingas higienos normos
reikalavimq neatitinkandi oms
grupes prausyklai-tualetui ir
virtuvelei). Remont4 atlikto
lopSelio-darZelio darbuotoi ai.
fsigyti 3 kompiureriai
grupems ir mokytojq darbo
vietoms uL.1365 eurus, 2
spyruokliukai lauko
aik5telems, aplink irenginius
irengta smelio danga.

f si gyta priemoniq tinamaj ai
veiklai - mikroskopai,
Sviediantys molbertai, ivairls
rinkiniai. iaidimai
tyrinejimui ir konstravimui -
u1786 eurus.



Uitd

3. uzduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

4. Pako

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

Itatq wkdant uZd

kurias no tobulinti

Direktore Sigita UZkuraitiene
(vardas ir pavarde)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraS-

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

kt

2019-0r-16
(data)

uotys, neivykdytos ar iwkdytos iS d lies ddl numatvtu riziku (iei tokiu hnvn
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.r.

buvo atlikta papildomu. svari veiklos rezultatams
UZduotys / veiklos

3,1. Inicijavau dalyvavim4 Lietuvos Respublikos
Zemes [kio rDmq (ZUR) projekte konkurse
,,Auginu Lietuvai!".

Sutelkta lopSelio-darZelio bendruomene
dalyvavimui proj ekte. LopSelio-d arLelio
kieme pastatytas Siltnamis, kuriame
vaikai gali auginti darZoves,
eksperimentuoti - vykdomas patirtinis
ugdymas.

tos usiq metq veiklos uZduofvs ei to buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdwos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

4.r

asle rezu an uotis isiverfinirn

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaLymimas a
lange

tinkamas
S

r. r. uzouorys lvyroytos r vrrsuo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklirrq

Labai gerai E
Gerai X

).J, +vyKdytos tlk kal kunos uZduotys pagal sutartus vertinimo rodikl Patenkinama tr
).4. uzouotys nelvyKdytos pagal sutarlus veftinimo rodiklius Nepatenkinama tr

6.L Asmening vadovavimo kompetencii4 (darbuotoiq ugdymo, moffi
valdymo klausimais

klos tarybos (p."S.t 
-etimo pagalbos istaigoje _

os jgaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde) (data)



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

(Svietimo fstaigos savininko teises ir (p"."s.t @ (d"t")
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotys ivykdytos)

9.1. Uztikrinti
kokybiSk4 ugdym4,
itraukiant tevus i
ugdomqjiproces4

Vaikq ugdymosi pasiekimq ir
palangos stebejimas,
Bendradarbiavimas su tevais
siekiant ugdymosi paZangos.

Stebeta ne maZiau kaip 16 ugdomqjq
veiklq ir ivertinta, kaip ugdomi
vaikai, Visi prie5mokyklinio ir 7Tyo
ikimokyklinio amZiaus vaikq daro
paLangq 12 -18 sridiq.
100% tevq supaZindinti su vaikq
pasiekimq apra5ais elektroniniame
dienyne arba individualiai.
Ugdomosiose veiklose dalyvavo
50%o tevu.

9,2.ULtik:rinti
tiksling4, efektyvq
kvalifikacijos
tobulinim4, mokytojrl
bendradarbiavim4
dalijantis gerqadarbo
patirtimi.

Atnaujintas mokytojq
kvalifi kacij os tobulinimo
apraSas.

Kvalifikacij os tobulinimo
renginiuose igytos Zinios
pritaikomos prakti5kai,
dalij amasi ger qja darbo patirtimi.

Parengtas ir patvirtintas atnauj intas
kvalifikacijos tobulinimo apra5as.
Kvalifikacij4 5 ir daugiau dienq
tobulino 80 % istaigos mokytojq.
Gerqja darbo patirlimi dalinosi 50 %.
mokytojq (vede atviras veiklas,
skaite praneSimus)

9,3. Modernizuoti ir
atnaujinti istaigos
vidaus ir lauko erdves.

Vaikai ugdomi saugiose,
atnauj intose erdvese, ugdymo
procese taikomos, naudoj amos
informacines komunikacines
technolo gij os. UZtikrinamas
sveikat4 stiprinandiq mokyklq
programos igyvendinimas.

III ketvirtyje suremontuotos ir
higienos normas atitinkandios
prie5mokyklinio ugdymo grupes
prausykla-tualetas ir virtuvele.
fsigyta interaktyvi lenta ir
proj ektorius,,PeledZiukq" grupei.
Lauko erdves atnaujintos irengtu
sveikatingumo taku.

9.4. Organizuoti
rajoning sporto Sventg

,,Judejimo
dZiaugsmas",
pasitelkiant lopSelio-
dafielio

Rajonineje sporto Sventeje
dalyvaus lop5eliq-darZeliq ir
mokyklq, turindiq ikimokyklinio
ugdymo grupes, komandos.

GeguZes menesi surengta Svente,
kurioje dalyvavo ne maliau kaip
80% rajono Svietimo istaigq,
vykdandiq ikimokyklini ir
prieSmokyklini ugdym4.



bendruomeng,
remejus, socialinius

10. Rizika, kuriai esant nustatytos
turdti neigiamos itakos irykdyti Sias

ildoma suderinus su Svietimo istai vadovu

uZduofys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
uZduotis)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Siauliq rajono savivaldybes meras

(paraSas)

@ara5as)

(vardas ir pavarde)

Sigita UZkuraitiene
(vardas ir pavarde)

Antanas Bezaras
(vardas ir pavarde)

(data)

(data)

(paraSas)

l0'1. Zmogi5kieji faktoriai (nedarbingumas ir kt.), tevq darbo laiko suderinimas su
rgdomosiomis veiklomis.
10.2. Skirtos n amos le5os kvalifikacii os tobulinimui.
10.3. LeSq ir ZmogiSkqjq iStekliq trlkumas.
10.4. Atvyks maLar dalyvig, socialiniu partneri


