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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant 2017–2019 metų lopšelio-darželio strateginio plano ir 2018 metų veiklos
plano tikslus, numatyta tobulinti ugdymo kokybę bendradarbiaujant lopšelio-darželio
bendruomenei, ugdyti sveiką, kūrybišką, savarankišką asmenybę saugioje ir malonioje aplinkoje.
Kurtos vaikams patrauklios ir ugdymui(si) palankios edukacinės erdvės bei priemonės
vaikų poreikiams tenkinti. Gerinamos sąlygos kokybiškam ugdymu(si). Vidinės edukacinės
erdvės papildytos naujomis priemonėmis. Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa.
Pedagogai tobulino savo kvalifikaciją ir taikė įgytas žinias savo praktinėje veikloje. Vyko
nuolatinis bendravimas su tėvais (globėjais). Aptariami vaikų pasiekimai ir daroma pažanga,
tėvai (globėjai) dalyvavo bendruose renginiuose, grupių projektuose, dalijosi savo patirtimi, rodė
iniciatyvą tvarkant lauko edukacines erdves. Bendradarbiaudami su socialiniais partneriais,
vykdėme bendrus projektus.
Įgyvendinant 2018 metų veiklos planą, buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo
paslaugas, tenkinti ugdytinių ugdymo(si) poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti
turimas lėšas.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
Metų
rodikliai (kuriais
užduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis
(toliau –
vertinama, ar nustatytos
užduotys)
užduotys įvykdytos)
1.1.
Įstaigoje
1.1.1. Supažindinta
Įgyvendinti
užtikrintas
įstaigos bendruomenė
Asmens
Asmens
su pasikeitusiais
duomenų
duomenų
reikalavimais asmens
apsaugos
apsaugos
duomenų apsaugos
reglamentą
reglamento
srityje.
reikalavimų
1.1.2. III ketv.
laikymasis
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.

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
Darbuotojų 2018-08-30
susirinkimo protokolas Nr. D-2
(bendruomenė supažindinta su
pasikeitusiais reikalavimais
asmens duomenų apsaugos
srityje)
Patvirtintos Vaikų asmens
duomenų tvarkymo taisyklės,
Darbuotojų asmens duomenų
tvarkymo taisyklės
Patvirtintos Duomenų subjekto
teisių įgyvendinimo taisyklės;
darbuotojai, vaikų tėvai
(globėjai) pasirašė sutikimus dėl
asmens duomenų rinkimo ir
tvarkymo
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Atnaujintos vaikų
žaidimų aikštelės
pagal Higienos
normas,
pasirengta lauko
žaidimų
aikštelių įrenginių
metinei
patikrai
1.3. Tobulinti Sėkmingai
vadybinę
vykdomos
kompetenciją lopšelio-darželio
strateginiame
plane numatytos
2018 metų
veiklos,
tinkamai rengiami
veiklos ir kt.
vidaus
dokumentai
1.4.
Tęsiant
Efektyvinti
bendradarbiavimą
tarpinstitucinį su socialiniais
bendradarpartneriais,
biavimą
vykdomos
bendros
projektinės
veiklos
1.2. Kurti ir
plėtoti lauko
edukacines
erdves

1.1.4. Paskirtas
darbuotojas, kuris atliks
asmens duomenų
apsaugos pareigūno
funkcijas
1.2.1. Atnaujintos
3 smėlio dėžės lauko
žaidimų aikštelėse,
įsigyti 2 nauji įrenginiai
1.2.2. Aikštelių
įrenginių metinė patikra
atlikta iki 2018-07-02

2018-05-30 paskirta sekretorėarchyvarė: nevadovaujanti,
domisi dokumentų rengimu,
neturi privačių konfliktų, nes
įstaiga nedidelės apimties
Atnaujintos 3 smėlio dėžės
lauko žaidimų aikštelėse, įsigyti
2 nauji įrenginiai

1.3.1. Dalyvauta
2 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose
įstaigos veiklos
klausimais

1.3.1.1. Dalyvauta
4 kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose
1.3.1.2. Parengti 5 tvarkų aprašai
1.3.1.3. Atnaujinti virėjo, IU
mokytojo, meninio ugdymo
mokytojo pareigybių aprašymai

1.4.1. Dalyvauta
2–3 bendruose
renginiuose su
socialiniais partneriais

1.4.1.1. Dalyvauta 3 bendruose
renginiuose su socialiniais
partneriais:
1.4.1.1.1. Panevėžio lopšeliodarželio „Nykštukas“ atstovai;
1.4.1.1.2. dalyvavome
Radviliškio r. Baisogalos
mokyklos-darželio šventėje;
1.4.1.1.3. Panevėžio lopšeliodarželio „Vyturėlis“ atstovai

Aikštelės įrenginių metinė
patikra atlikta 2018-06-21

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
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Inicijuoti ir organizuoti
Visuomenės sveikatos rėmimo
programos bei Vaikų
socializacijos programos
projektų parengimą ir
įgyvendinimą

3.2. Stiprinti žmogiškuosius

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.1. Įgyvendintas Vaikų socializacijos programos
projektas „Būti gamtoje, pažinti gamtą“. Gautas
finansavimas 526,60 Eur.
Prasmingai panaudota gamtinė aplinka (Regioninis parkas,
girininkija, stumbrynas). Vaikai judėjo, buvo aktyvūs,
pažino artimus kultūros paminklus, ugdėsi smalsumą,
vaizduotę, emocijas, saviraišką (piešinių paroda kultūros
centre). Klausėsi, inscenizavo pasakas apie gamtą.
Bendravo su vaikais iš Panevėžio lopšelio-darželio
„Vyturėlis“.
3.2.1. 9 mokytojai dalyvavo 24 kvalifikaciniuose
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išteklius. Sudaryti galimybes
kiekvienam darbuotojui kelti
profesinę kvalifikaciją ir
tobulinti profesinius įgūdžius

3.3. Pagerinti ir modernizuoti
aplinką vidaus ugdymo erdvėse,
virtuvėje, atsižvelgiant į saugos
ir sveikatos reikalavimus

renginiuose.
7 nepedagoginiai darbuotojai (vyr. buhalterė, vaikų
maitinimo organizatorė, virėja, ikimokyklinio ugdymo
mokytojo padėjėjos) kėlė kvalifikaciją, tobulino profesinius
įgūdžius 6 seminaruose.
Mokytojai su ugdytiniais dalyvavo 9 įvairiuose projektuose
(kūrybiškumui, tautiškumui, pažinimui, tyrinėjimams
ugdyti).
3.2.2. Dalyvauta šalies konferencijoje: skaitytas
pranešimas, parengtas stendinis pranešimas.
3.2.3. Organizuotas Panevėžio rajono ikimokyklinio
ugdymo įstaigų ugdytinių meninio skaitymo konkursas
„Pavasario puokštė mamytėms“ 2018-05-08
Įrengtas projektorius priešmokyklinio ugdymo grupėje,
suremontuota salė, pastatyta konvekcinė krosnelė

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

Pažymimas atitinkamas
langelis

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

Labai gerai X
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Strateginis mąstymas ir pokyčių valdymas
6.2. Vadovavimas žmonėms (lyderystė)
6.3. Mokėjimas mokytis (anglų kalbos įgūdžiai)
Direktorė

Danutė Ropienė

2019-01-15

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Numatytos užduotys įvykdytos, atlikta ir daugiau
nenumatytų užduočių. Direktorės darbą siūlome vertinti labai gerai.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

2019-01-25
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8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama gerai. Numatytos
užduotys iš esmės įvykdytos, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.

Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

2019-02-27

Gerai

V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
9.1. Kurti ir plėtoti lauko
edukacines erdves

Siektini rezultatai

Atnaujintos vaikų žaidimų
aikštelės pagal Higienos
normas, pasirengta lauko
žaidimų aikštelių įrenginių
metinei patikrai
9.2. Tobulinti vadybinę
Sėkmingai vykdomos
kompetenciją
lopšelio-darželio
strateginiame plane
numatytos 2019 metų
veiklos, tinkamai rengiami
veiklos ir kt. vidaus
dokumentai
9.3. Efektyvinti tarpinstitucinį Tęsiant bendradarbiavimą
bendradarbiavimą
su socialiniais partneriais,
vykdomos bendros
projektinės veiklos
9.4. Inicijuoti vaikų emocinių Organizuojamos veiklos
ir socialinių kompetencijų
emocinių ir socialinių vaikų
ugdymą
kompetencijų ugdymui.
Organizuojama konferencija
„Gyvenimo įgūdžių
ugdymas(is) įvairiapusėje
įstaigos veikloje“

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1. Įrengta edukacinė erdvė
1–3 metų vaikams.
9.1.2. Aikštelių įrenginių metinė
patikra atlikta iki 2019-07-01
9.2.1. Dalyvauta 2 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose įstaigos
veiklos klausimais bei tobulinant
vadybines kompetencijas

9.3.1. Dalyvauta 2 bendruose
renginiuose su socialiniais
partneriais
9.4.1. Iki 2019-06-01
organizuota konferencija
„Gyvenimo įgūdžių ugdymas(is)
įvairiapusėje įstaigos veikloje“,
mokytojos su kolegomis dalijasi
patirtimi

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. Žmogiškieji faktoriai.
10.2. Laikinas nedarbingumas.
10.3. Finansiniai ištekliai.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

Susipažinau.
Direktorė

Danutė Ropienė

2019-02-27

2019-02-27

