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Dembava
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinamas 2016–2019 metų strateginis planas ir įgyvendintas 2018 metų veiklos planas.
1 tikslas. Patobulinti ugdymo kokybę, 90 proc. skiriant vaikų ugdymo individualizavimui, kuriant
saugias edukacines erdves, integruojant naujas ugdymo programas.
1 uždavinys: integruoti į lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystė gamtos
apsuptyje“ naujas ugdymo ir lavinimo programas bei tęsti dabartines.
Pasiektas maksimalus laukiamas rezultatas: 90 proc. patobulinta ikimokyklinio ugdymo programa
„Vaikystė gamtos apsuptyje“: papildyta programomis „Muzikos garsai“, „Aš sveikas – kai
sportuoju“, „Sukam sukam galveles“; 70 proc. išnaudota kiemo erdvė vaikų poreikiams tenkinti,
sukurtos edukacinės erdvės: „Galvojame“, „Auginame“; 100 proc. organizuoti rajono renginiai:
„Linksmosios estafetės“, „Sukam, sukam galveles“, „Alio, talentai“, praktinė-mokslinė vaikų
konferencija „Mes gamtos vaikai 2018“, tenkinantys vaikų pažintinius, kultūrinius, etninius
poreikius.
2 tikslas. Vaikų fizinės ir psichinės sveikatos stiprinimas pritaikant aplinką ir gerinant, plečiant
materialinę bazę, šviečiant lopšelio-darželio bendruomenę.
1 uždavinys: tenkinti vaikų judėjimo poreikius.
Pasiektas maksimalus laukiamas rezultatas: 80 proc. lopšelio-darželio bendruomenės įsitraukė į
bendras veiklas, edukacinius užsiėmimus, skatinančius judėti ir patirti judėjimo džiaugsmą;
sukurtos 3 naujos, vaikų judėjimą skatinančios erdvės: judėjimo takelis „Ranka-koja, spalva
vienoda“, „Rask vardo raidę“, „Gyvatėlė“; įgyvendinti 2 projektai, kuriais stiprinama vaikų fizinė
savijauta.
3 tikslas. Naujų edukacinių veiklų organizavimas, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
3 uždavinys: stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
Pasiektas laukiamas rezultatas: 70 proc. socialinių partnerių įsitraukė į bendras veiklas, projektus,
renginius; 90 proc. įstaigos bendruomenės dalyvavo Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“
sukakties paminėjimo renginiuose.
4 tikslas. Gerinti personalo švietimą ir darbo sąlygas, pritaikant aplinką ir resursus.
4 uždavinys: šviesti įstaigos bendruomenę.
Pasiektas laukiamas rezultatas: 90 proc. personalo kėlė kvalifikaciją; personalas dalyvauja įstaigos
renginiuose, projektuose.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
Siektini
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir jų
(toliau –
rezultatai
vertinama, ar nustatytos
rodikliai
užduotys)
užduotys įvykdytos)
1.1. Įgyvendinti
Įstaigoje
1.1.1. Supažindinta įstaigos 1.1.1. 2018-09-10 protokolas
Asmens duomenų užtikrintas
bendruomenė su
Nr. BV-8 (byla 1.8)
apsaugos
Asmens
pasikeitusiais reikalavimais
reglamentą
duomenų
asmens duomenų apsaugos

2
apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymasis

srityje.
1.1.2. III ketv. atnaujinti
vidaus teisės aktai asmens
duomenų apsaugos
klausimais.

1.1.3. Nustatytos
procedūros, kaip bus
prašomas, gaunamas ir
užfiksuojamas duomenų
subjekto sutikimas dėl
asmens duomenų naudojimo
konkrečiais tikslais.
1.1.4. Paskirtas darbuotojas,
kuris atliks asmens duomenų
apsaugos pareigūno
funkcijas
Nauji
socialiniai
partneriai
dalyvaus
bendruose
projektuose,
o tai skatins
vaikų
saviraišką,
loginį
mąstymą,
pažinimą,
tyrinėjimą

1.2.1. Lapkričio mėn.
vykdytas projektas „Mes
gamtos vaikai“, kuriame
dalyvavo 5 rajono
ikimokyklinio ugdymo
įstaigos ir 1 miesto
ikimokyklinio ugdymo
įstaiga.
1.2.2. Dalyvauta projekte
„Pažink Lietuvą“, skirtame
Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui. Vaikai piešė
ilgiausią piešinį kartu su
Velžio lopšelio-darželio
vaikais

Sukurtos ir
modernizuotos vidaus ir
lauko
judėjimo ir
pažinimo
poreikius
skatinančios
edukacinės
erdvės
1.4. Atnaujinti
Ikimokykliįstaigos
nio ugdymo
ikimokyklinio
programos
ugdymo programą „Vaikystė
„Vaikystė gamtos gamtos
apsuptyje“
apsuptyje“

1.3.1. Įrengta viduje ir lauke
judėjimą skatinanti
edukacinė erdvė „Rankakoja, spalva vienoda“.
1.3.2. Rėmėjų lėšomis
modernizuotos įstaigos IKT
– nupirkta interaktyvi lenta,
3 planšetės

1.2. Stiprinti
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais

1.3. Gerinti
ugdymo aplinkų
sąlygas

1.4.1. III ketv. atnaujintas
programos turinys.

1.1.2. 2018 m. birželio 4 d.
įsakymas Nr. V-67 „Dėl
Asmens duomenų tvarkymo
taisyklių ir Mokinių asmens
duomenų tvarkymo taisyklių
tvirtinimo“ (byla 1.3)
1.1.3. 2018 m. spalio 30 d.
įsakymas Nr. V-112 „Dėl
privatumo politikos
tvirtinimo“ (byla 1.3)

1.1.4. 2018-10-17 sutartis
Nr. VP-21 dėl asmens
duomenų apsaugos
konsultavimo paslaugų
teikimo (byla 6.12)
1.2.1. 2018 m. rugsėjo 12 d.
įsakymas „Dėl darbo komandos
sudarymo vaikų praktineimokslinei konferencijai „Mes –
gamtos vaikai 2018“ nuostatų
rengimui“.
2018 m. rugsėjo 14 d.
įsakymas „Dėl Vaikų
praktinės-mokslinės
konferencijos „Mes – gamtos
vaikai 2018“ nuostatų
tvirtinimo“ (byla 1.3)
(http://dembavald.lt/galerija/re
nginiai).
1.2.2. Vaikai nupiešė piešinį su
Velžio lopšelio-darželio vaikais.
(http://dembavald.lt/galerija/ren
giniai)
1.3.1. Įrengtos viduje ir lauke
edukacinės erdvės
(http://dembavald.lt/galerija/e
dukacins-erdvs/galvojame)
1.3.2. Vaikai ugdymo
procese naudojasi
interaktyvia lenta ir
planšetėmis
1.4.1. 2018 m. rugpjūčio 22 d.
įsakymas Nr. V-76 „Dėl
Dembavos lopšelio-darželio
„Smalsutis“ ikimokyklinio
ugdymo programos „Vaikystė
gamtos apsuptyje“ tvirtinimo“

3
atnaujintas
ugdymo
turinys

(byla 1.3)

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. –
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1. 2018 m. Geriausiai tvarkomų mokyklų
Paskatino kelti didesnius tikslus ir juos
edukacinių erdvių apžiūroje-konkurse Dembavos
įgyvendinti, ieškoti naujovių,
lopšelis-darželis „Smalsutis“ tapo nugalėtojais tarp
inovacinės veiklos, kurti naujas
Lietuvos švietimo įstaigų
edukacines erdves.
4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1. –
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetencija
Direktorė

Daina Murauskienė

2019-01-23

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Vertinama labai gerai. Siūlymų šiuo metu neturime.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

2019-01-23

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama labai gerai. Įvykdytos
numatytos ir papildomos užduotys, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Labai gerai

2019-02-27
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IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys

Siektini rezultatai

9.1. Ieškoti naujų socialinių
partnerių

Sudarytos
bendradarbiavimo
sutartys, susitarta dėl
veiklų prioritetų

9.2. Skatinti mokytojus ir vaikus
dalyvauti projektinėje veikloje

Ugdymo procesas tampa
patrauklesnis vaikams,
stiprėja bendravimas ir
bendradarbiavimas tarp
vaikų, tėvų (globėjų),
mokytojų

9.3. Parengti lopšelio-darželio
2020–2022 metų strateginį planą
9.4. Tobulinti asmenines
profesines kompetencijas

Parengtas strateginis
planas
Dalyvauta kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1. Sudarytos ne mažiau kaip
2 sutartys su socialiniais
partneriais.
9.1.2. Susitarta dėl
bendradarbiavimo prioritetinių
sričių
Įvykdyti 1 tarptautinis ir
2 šalies bei savivaldybės
projektai.
Parengtos projektų
įgyvendinimo ataskaitos,
pristatytos bendruomenei,
projektinės veiklos paviešintos
lopšelio-darželio ir
savivaldybės internetinėse
svetainėse
IV ketv. parengtas lopšeliodarželio strateginis planas
Dalyvauta ne mažiau kaip
80 val. kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose ir gauti
kvalifikaciniai pažymėjimai,
patvirtinantys patobulintas
profesines kompetencijas

10. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos(aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
10.1. Nedarbingumas ir kiti veiksniai, turintys įtakos žmogiškiesiems ištekliams.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Susipažinau.
Direktorė

Daina Murauskienė

2019-02-27

