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Reikalavimq Svietiryo istaigos (iSskyrus
auk5tqj4 mokyklq) Vadovo metq veiklos
ataskaitai
priedas
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METV VEIKLOS ATASKAITA

VENDINIMAS

Vilnius
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
INIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGY

(Trumpai aptariamos
pateikiami svariausi

Pagal Vilniaus
strateginio veiklos

ugdymo tikslus,
l.uZdavinys- efekt
prie5mokyklinio u
iSplanavimas ir pri
grupese pritaikytos
siuZetinei klrybinei
2 uZdavinys-Tobuli
uZtikinant perspe
metodus ir formas
kompiuteris, trys i
naudojasi interakt
3,uZdavinys Skati
metodininkai, dar 4
kvalifikacijos fizini
metodininko kvalifi
{staigos pedagogai i
Organizuotas 3 sem

Organizuotas semi
veiksmai kilus itari
II,TIKSLAS- svei
turtinti mokyklos m

ireneimui Atnaui

plano ir istaigos metinio veiklos ano igy{endinimo kryptys ir
Itatai bei rodikliai)
rvivaldybes GrigiSkiq lopselio-darZelio,,Lokiuko giraitQ,, 20 I 6-20 .19 m,
ano :

no kokybes tobulinimas, uZtikrinant turinio kait4 atitink{ndius Siuolaikinius
endinant
iai organizuoti ugdomqii proces4 pagal parengtas ikimokfklinio ir
rmo pregramas uZdavinio priemong- tinkamas edukacini[ erdviu

niq parinkimas ugdomajam procesui vykdyti, istaigos teritorijoje ir
ves vaikq ktirybai bei savirai5kai- sporto ,meno, darbinio ugdymo./es vinKrl Kuryoal Del savralst<ar_ sporto ,meno, darbinio ugdymo,
klai.

ti gebej imus atpaZinti vaiko poreikiu, individualizuoti ug{omqi i procesq

13 -vaik9 
ugdym4si sekandioj e pakopoj e, priemones-pletoti nuu;r, ugdymo

tinkandias vaikq amLi4 b ei p oreikius -vi so s e grupes e dar$ui nau ao3 amas
raktyvios lentos, meninio ugdymo metu naudo.iama multlmedia, l6gopedas

tevq konsultacijos.

t mokytojai _
rpa aukStos

ause kompiuterinio ra5tingumo 40 val. kursus,

i del galimo smurto artimoje aplinkoje,,.

rto sales inventorius -gimnastikos sqoleliai, prailginta gimnastikos

uBLryrto moKyroJas; mentnlo ugctymo pedagogei, logopeflei suteiktos
lcuos.

narq c-iklas , pagalbai darbui su specialiq ugdymo poreikiq turindiais vaikais.
ras del smurto artimoje aplinkoje atpaLinimo ir mokyklos'darbuotoiq

gyvensenos pagrindq ugdymas, uZdavinys -pagal finans[nes galimybes
rrialing bazg sveikos gyvensenos stiprinimuiir at<tyvl am fiziniam



II SKYRIUS
METV vErKLos uZuuorys, REZULTATAI rR

1. Pagrindiniai pra6jusiq metg veiklos rezultatai

RODIKLIAI

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikli ai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

1,l,Informaciniq
technologijq
diegimas vaikq
ugdymo procese
komunikavimo ir
tevq informavimo
srityje.

Jstaigos pedagogai
parengti darbui
kompiuteriu.
Visose grupese
naudojami
kompiuteriai,
PrieSmokyklines ir
vyresniosios grupes
ugdymo
modernizavimui
naudoja
interaktyvias lentas

Visose grupese idiegtas ir
naudoj amas internetas,
papildantis vaikq ugdymo
metodus, vyresniosiose
grupese dirbama,naudoj ant
interaktyvias lentas. visa
dokumentacija pildoma
elektroniniu bDdu. Aktyvus
tevq-ugdytiniq-
administracij os elektroninis
pa5tas,

Visose grupese

idiegtas ir
naudojamas
intemetas,
vyresniosiose
grupese dirbama
naudojant
interaktyvias
lentas, visa
dokumentacija
pildoma
elektroninlu bldu,
Aktyvus tevq-
ugdytiniq-
adminisl;racijos
elektroninis
pa5tas. Visi
pedaeosai

Isr.rui'i
fiompiuterinio
6a5tingumo 40
lval." technologing
pali" sukurti
ort:nirr pl naX+o.i

Sukurtos individualios spec,
poreikiq vaikams programos
,atitinkandios iu poreikius.

Siekiant ugdymo
kokybes
gerinimo,



turindirl specialiqjq
poreikiq tenkinimui.

turindiais
specialiqjq
poreikiq. GlaudZiai
bendradarbiaujant
vaiko geroves
komisijai,
pedagogams ir
tevams sudarytos
s4lygos ugdytiniui
gauti kokybi5kq ir
jo poreikius
atitinkanti ugdym4

Programos a1

vaiko gerove
Organizuotir
aukletojoms
padejejoms .J

kompetencija
sklandZiai dir
integruotais r
specialistq kc

svarstytos
komisijoje,
rokymai
rukletojq
edagogq
leidLia
rti su
rikais. Suburta
nanda.

uZtikrinant
tiksling4 vaikq
poreikiq
tenkinim4,
parengtos ir
pritaikytos
praktikoje:
programos SUP
turintiems
vaikams.
Personalas
iSklausqs trijq
seminarq cikl4,
didinanti
kompetencij4
darbui su SUP
turindiais vaikais,
Vaiko geroves

komisija glaudLiai
bendradarbiauja
su pedagogais,
tevais.

1.3.Pagerinti ir
modernizuoti aplink4
lauko ugdymo
erdvese,
atsiZvelgiant i
saugos ir sveikatos
reikalavimus.

{gyvendintas LR
sveikatos apsaugos
ministro 2015-10-
30 d. isakymas
Nr.V-1208"
Lietuvos higienos
nonna HN:2015
"Vaikq Zaidimq
aik5teles ir patalpos
bendrieji sveikatos
saugos
reikalavimai."

{staiga aptvert
nonnos reikal
atitinkandia tv
temines erdver
savirai3kos, sp

Suremontuoti
sandeliai.

r higienos
vimus
lra, sukurtos
- dailes,
lrto ir kt.
auko Zaislq

fstaiga aptverta
higienos normos
reikalavimus
atitinkandia tvora.
Siltuoju metq
laiku buvo
sukurtos sporto
(neformaliojo
ugdymo
pedagogas. dirbo
aikstelej e),dailes,
saviraiSkos darlo
erdves. Priemones
buvo ne5iojamos,
tvora pastatyta tik
gruodZio men,
vyko ivairi vaikq
yeikla.

l.4.Patobulinti
istaigos smurto ir
patydiq prevencijos
modeli
ikimokyklineje
istaigoie

[gyvendinti
Lietuvos
Respublikos
Svietimo istatymo
nuostatas,
reglamentuoiandio

Sudaryta darbc
smurto ir patyi
prevencijos mc

igyvendinimo r

Organizuoti mr
darlelio bendn

grupe
rl
lelio
lebesenai,
kymai
cmenei apie

Sudaryta. darbo

Srupe smurto ir
ratydiq
lrevencijos
nodelio
gyvendinimo



smurto ir patydiq
prevencijq.

smurto ir patydiq prevencij4,
Parengtas patydiq
prevencijos ir intervencijos
stebesenos tvarkos apraSas,
-- ' r 1 |
patalp lntas rnternetrniame
puslapyje,

stebesenai;
Organizuoti
mokymai darZelio
bendruorrenei

,,Smurto artimoje
aplinkoje
atpaZinimas ir
mokyklos
darbuotojq
veiksmai, kilus
itarimui del
galimo smurto
artimoje
aplinkoje"
Parengtas ir
pasiraSytinai
supaZindintas
personalas su
patydiq
prevencijos ir
intervencijos
stebesenos
tvarkos apra5u, jis
palalpintas
intemetiniame
puslapyje, grupiq
tevq infonnavimo
stenduose"
Vykdoma
tarptautin0
programa ,,Zipio
draugai" Vyko
projektas ,,savaite

uotys, neivykdytos ar iwkd tos i5 dalies del numatytu riziku (iei kiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizi ros

2,1

L,Z,

z,J.
2.4,
)5

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo veiklai



Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
ijo kai kuriuos sutartus vefilnimo rodiklius

sutartus vertinimo rodiklius
5.3. fvykdytos tik kai kurios sutartus vertinimo rodikli us

sutartus vertinimo rodiklius

6.1 .Edukaciniu erdviu k[ viduie ir
6.2.Vaiku .turindi

4. Pako veiklos uZd

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTAT VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMA$ IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

rezulta t uZduotis ivertinimas

6. Kom kurias tobulinti

(Svietimo istaigos vadovo pareigos

(mokykloje - mokyklos tarybos
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos

. IV SKYRIUS
RTINIMO PAGRINDIMAS

ir siulymai: ,

u€t/-z'/-//
(data)

/,./- t(brq6a.a ooUts/*)

savivaldos institucij os igaliotas

(paraias) (vardas ir p{varde) (data)



/ darbuotojq atstovavimq i

inimas, jo pagti imas

Kristina CibulskYt6

s ir
pareigas igyvendinandios institucij os

(d alininkq susirinkimo) igal ioto
pareigos)

Galntjrris, mettl veiklos alaskai

Krru i![ETu

9. Kitq metq"uitluotys
(nustatomgs ne maiiag

asmuo)

r siillym

(paraSas) (vardas ir
2O/g -eJ -,t6

(data)

IR RODI IAI

Rezultatq ve4ti4imo rodikl iai

fturiais vaddvaujantis
vertinanr.q ar 

I 
nustatyto s

Siektini rezultatai

Patobulinti vaikq,
turrindiq SUP, ugdymo
proceso organizavimo

modeli.
Laiku pastebeti ir

nustabrti mokymosi
sunkumus ir geb0jimus,

suteikti pagalbq nwhatyti
priemones vaiko

ind ividual i ai p alangai

20l9rn. tl e atnaujintas
Svietirno ir [<itos pagalbos

tiekim0 r4odelis,

lemia. sel(mingq vaiko
integracij4 i ]uutL.l kolektyvq,
Organizuotas deirbas su Seima,

2019m. kovo 'm'en, atlikla tevu
(globejq) apfdlusa. Nustatyti

9. 1. Ugdymosi kokybes ir
Svietimo pagalbos SUP v
gerinimas, tobulinant pagal
tiekimo n.odeli.

9,2. Gerinti istaigos
ugdytiniq ir Seimos
bendradarbiavim4

Tevq dalyvavimas

istaigos ugdymo
organizavimo bei
valdymo procese,

taikorni ivairesni
bendradarbiavimo,bsdai

ir for,rnos,



darZelio s4veik4 vaiko
ugdymo dermg tarp
darZelio ir Seimos,

dalinantis etninemis
tradicijomis, paprodiais,

vertybinemis
nuostatomis,

kursus
i

lstalgos, grllpirl ir Seimos
infonrracihiai mainai

pasitelki4nt IT socialinius
tinklus,

i

I

9.3.Pagerinti ir modemizuo
istaigos lauko aplink4, iren5
sveikatingumo ir edukacine
erdves
Kurti pokydiams palanki4
darZelio aplink4, atitinkandi
sveikatos ir saugos
reikalavimus.

I

iant
Kuriamos, plediamos

iSorines ir vidines istaigos
edukacines aplinkos,

pakeidiantjas
Siuolaikinemis
priemonemis.

Gerinamos vaikq
ugdymosi s4lygos
apriipinant grupes

naujais, saugiais baldais.

Pa5alinti lauiko irengimai,
neatitinkantyi LR sveikatos

apsaugos miniptro 201 5- l0-30

Renovuotos Vaikq Laidim4
aik5teles, irenpta pramogq ir

Svendiq erdve, irengtas
sveikalingumo

refl eksofierppinis takas,
kiirybinles I dirbtuves,

Grupese pakeistos rDbiniq
spinteles,

9,4.Atnaujinti istaigos veikl
strategijq.

)S Sukurti lopSelio-darZelio

,,Lokiuko giraite,, 2020-
2024 m. strategini veiklos

plan4,

Atliktas istai$oq vidaus auditas,
rezultatq /nalizd. S ud aryta

darbo grupd stfateginio plano
kpritnui.

savivaldybds 4dministracij o s

direktoriaqs pavaduotoj o ;
Strateginis planas pri statytas

bendfuomenei.

Informa0ija talpinama
internetini@nie puslapyj e.

9.5,

10. Rizika, kuriai esant nu
neigiamos ltakos ivykdyti Bi
(pildoma suderinus su Svietin

ttytos uZduotys gali
uZduotis)

istaigos vadovu)

(aphn{<ybes,buti neivykdytos kurios gali tureti



su Svietimo i

Vedeja

Kristina CibulskYt6
,o1

(Svietimo istaigos savrhinko teises ir
paroigas igyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto
pareigos)

(vardas ir pavardp)

2!^ v
ilt0

t 0. 1 "hnosi$lcieji i5tekliai

(data)


