VILNIAUS LOPSELIS.DARZELIS,,vERINELIS"
(Svietimo istaigos pavadinimas)

L,g-B,Llirgktor6 Natal i a Mustafai eva
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2018 METU VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGIMO PLANO IR MBTINIO VEIKLOS PLANO IGYVEIIDINIMAS
Nuo 2018-06-01 siekiau profesionaliai valdy'ti istaig4, uZtikrinant sekming4 jos veikl4, efektyviai
naudojant turimus i5teklius. Telkiau lopSelio-darZelio bendruomeng 2018-2022 metq strateginio,
2018 metq veiklos planq igyvendinimui. Organizavau administracijos darbuotojq, bendruomenes
susirinkimus, bendradarbiavau su ugdytiniq tevais. Vadovavau pedagogq tarybos posedZiams,
kuriuose analizuoti ugdymo klausimai. Inicijavau ir sudariau s4lygas lopSelio-darZelio
bendruomenei kurti ir tobulinti edukacines erdves, isigyjant naujq ugdymo priemoniq. Skatinau
pedagogq bendradarbiavim4 su kitq lop5eliq-darZeliq pedagogais, dalyvaujant ivairiuose
renginiuose. Riipinausi tikslingu pedagogq kvalifikacijos tobulinimui, skatinau dalintis savo
patirtimi. Pletojau lop5elio-darZelio IKT infrastrukt0r4: kompiuterizuotos pedagogq darbo vietos,
ivestas bevielis internetinis rySys, sudarytos s4lygos darbuotojams naudotis internetu.
[staigoje tiriami tevq poreikiai, kartu ai5kinamasi ir sprendZiama, kaip gerinti vaikams teikiamq
paslaugq kokybg.
Geri darbuotojq tarpusavio santykiai, bendradarbiavimas ir darbas komandose uZtikrina palankq
emocini kl imat4 bendruomenej e.
Grupese irengtos mobilios, esteti5kos, atitinkandios vaikq amLiq ir jq poreikius edukacines
aplinkos, veiklai ir Laidimams. Atnaujinta lauko Zaidimq iranga.
(rrumpai aptariamos svietimo

prano igvvendinimo krvptvs ir

''"'r?:i1TfiiHx,xllJ"Jl',ri:i;f::Tilveikros

II

SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndiniai nrai

savitarpio
pasitikejim4,

metu veiklos rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatltos
uZduotys ivvkdvtos)
Taikyti
Praktiniq uZduodiq
pritaikymas kasdienineje
Siuolaikinius
vadybinius
veikloje (individualus ir
grupiniai mokymai),
modelius,
konferencij os, sem inarai
bendradarbiaujant

identifikuoti bei

su specialistais

streso, palankaus

Salinti vertes

(psichologais)
formuoti palankq

mi

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

l.l.

Puoseleti

istaigos
bendruomenes nariq

nekuriandias veiklas,
stiprinti tarpusavio

kroklimato formavimo.
laiko valdvmo sritvse.

Pasiekti rezultatai
ir

jq rodikliai

Atnaujinti
lopSelio-darZelio

veiklos
dokumentai ir kiti
teises aktai.

Organizuotas
mano autorinis
seminaras

treningas

-

s4veik4, rasti

istaigos

kompromis4.

mikroklimat4.

(gerosios patirties

sklaid4),,Nauji
aktyvls mokymo
metodai
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogo darbe
su t0vais"

2018-09-26:'
seminaras
,,Pasirengimas
pedagogo metines

veiklos ir
kvalifikacijos
tobulinimo
pokalbiui";
konsultacija
,,Esmines

igaliojusio Darbo
kodekso
naujovds", ,,K4
naujo atneSa
naujasis darbo

santykiq
reguliavimas?".

Buvo inicijuotas
pedagogq

dalyvavimas
tarptautineje

konferencijoje
,,Ugdymas kitaip"
Nemendines
vaikq darZelyje ,
Nuo 2018-07-01
maitinimas

Visi pedagogai, personalas

Siuo metu

taikymas ugdymo

gebes naudotis

procese.
Saugi ir
SiuolaikiSka

Siuolaikinemis

istaigoje
kompiuterizuotos
20 darbo vietosprijungtos prie

1.2. Modernizuoti

Pakankamas

kabinetus ir grupes.

aplinka.

IT

komunikavimo
priemonemis. ISsiPles
pedagoginiq komPetencijq
taikymo galimybes,
naudoj imas IT priemonemis
. Pageres ugdymo (si)
procesas. Modernizuoti 3-4
kabinetai ir grupes

interneto."
(2018.06.01 tik 7
darbo vietos)
Modernizuoti
remontuoti
kabinetai:
personalo
kambarys,

seketores ir
direktoriaus
pavaduotojos

ugdymui
kabinetas,

centrine ir aplink
salg foje; virtuves

irengimq
remontas ir naujq

irengimq
pirkimas, pakeista
ventiliacija ir
durys.
1.3. Teritorijos lauko

irengimq
atnaujinimas.

Vadovaujantis
rizikos vertinimo
metodika
nustatytas maZas
aikSteles saugumo
lygis.

Pageres teikiamr4 paslaugq

kokybe, bus uZtikrinamas

vaikq saugumas.
Pakeista lauko aik5teliq
smelio deZes, pakeistos 9
aik5teles (irengimai atitiks
higienos normas).

Papildyti lauko
Zaidimq aikSteliq
* 9 smelio deZes.
2018-12-13
pasira5yta sutartis

EKO 20t8tr2r3I su UAB
,,DYLAS" del
futbolo aik5teles
irengimo.

|.4.
1.5.

ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytu riziku fiei tokiu buvo

2. UZdu

UZduoWs

PrieZastvs. rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. UZduotys

ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

buvo atlikta

(

veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos

Poveikis Svietimo istaieos veiklai

3.1

J.Z.
3.3.
3.4.
3.5.

4. Pakoreguotos pra6jusiq metq veiklos uZduotys (iei

tokiq buvo) ir rezultatai

UZduotys

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

Pasiekti rezultatai
ir

jq rodikliai

uZduotys ivykdytos)
4.1

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVBRTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
rezulta

5.

ant uZduotis isivertinimas
PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apraSymas

lanselis

UZduotys ivykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2.U1duolys i5 esmds ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.1 .

5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutaftus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai serai +
Gerai
Patenkinamai
Nepatenkinamai

!
!
!

tobulinti

Kompetenciios, kurias

6.1. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

6.2.Edukacines aplinkos kiirimas ir tobulinimas.
rl
ietimo istaigos vadovo

MO

SKYRIUS
GRINDIMAS IR SIULYMAI

jo pagrindimas ir siulymai: Direktore pilnai ivykde nustatytas uZduotis, siektinus
ir virSijo jq vertinimo rodiklius ir papildomai atliko neplanuotas uZduotis orientuotas i

7. fvertinimas,
rezultatus

pokyti. 2018 m. vyko kontroliuojandiq institucijq patikrinimai ir patikrinimu metu
nebuvo nustat54a jokiq paZeidimq, taip pat nebuvo nusiskundimq i5 vaikq tevq.
istaigos veiklos

v zrzu

fi'Olz

nt"ale

/A/q O//Y
(data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigole
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
i darbuotojq atstovavim4 j gyvendinanti s asmuo)

8. fvertinimas,

jo pagrindimas ir siiilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(data)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KrTU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metg uZduotys
(nnustatomos
statomos ne maZiau
mazlau kai

r ne dausiau

UZduotys

9.1. Sudary'ti s4lygas specialiqjq
ugdymosi poreikiq turindiq
vaikq integracijai.

5 uZduot

Siektini rezultatai

Organizuoti

seminar4
apie

pedagogams
specialiqjq

ugdymosi

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatldos
uZduotys ivykdytos)
Pedagogq kvalifikacijos kelimo

paZymejimai.

Vaikai naudosis

irengtu

poreikiq turindiq vaikq kabinetu, aprDpintu tam
ypatumus ir jq integracij4. skirtomis priemonemis.
metodiniq Logopedo pagalba vaikui ir
fsigyti

priemoniq,
specialiqjq

poreikiq
9.2.Atnaujinti,

modernizuoti

skirtq

Seimai (ataskaitos).

ugdymosi

turintiems

vaikams.
Atnauj inta, modernizuota

istaigos patalpas, pritaikant jas aplinka tures teigiam4
Siuolaikinio vaiko poreikiams.
poveiki vaikq saugumui,
sveikatai ir estetiniam
suvokimui.
Pagerintos virtuves
darbuotoiu darbo salysos.
9.3.Sudaryti s4lygas pedagogq ir Igytq gebejimq ir
kitq darbuotojq kompetencijoms kompetencijq taikymas
ugdy,ti.
sudarys s4lygas siekti
aukStesnes ugdymo
kokybes.

Atnaujintos darlelio

erdvds,

aplinkos: suremontuota grupes,
miegamoj o, riibines patalpa.
Atnaujinta virtuve ir Salia jos
esandios patalpos.

100 proc. pedagogrl dalyvaus
bent 2 kvalifi kacij os tobulinimo

renginyje.
Ne maZiaus 50 proc. darbuotojq
dalyvaus viename kvalifi kacij os
tobulinimo renginyje.

Ne

maLiau kaip 30 proc.
pedagogrl vykdys gerosios
patirties sklaida.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gati biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu
10.1.
is faktorius (laikinas nedarbi
10.2. Technines kli

(Svietimo

1.Eftori*inintot.i*t

ir

(p"*S"r)

parei gas

igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) fgalioto asmens

@

(d"t")

pareigos)

SusipaZinau.
(Svietimo jstaigos vadovo

pareigos)

(paraSas)

(r*d^1,

p"*rd")

(d"t.,

