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Naujamiestis
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Lopšelio-darželio bendruomenės 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo kryptys atitiko
2018–2022 metų strateginio plano tikslus: gerinti ugdymo(si) kokybę; užtikrinti saugią, sveiką ir
efektyviai ugdančią aplinką lopšelyje-darželyje; formuoti lopšelio-darželio kultūrą.
Lopšelyje-darželyje dėmesys skirtas ugdymo turinio kaitai, atitinkančiai šiuolaikinius ugdymo
tikslus ir uždavinius. Atnaujintos ikimokyklinio ugdymo programos „Augu ir tvirtėju“ ugdymo
turinio ir kompetencijų, ugdymo būdų ir metodų, ugdymo priemonių skyriai. Pedagogai dalijosi
savo patirtimi metodinių užsiėmimų metu matematinių įgūdžių formavimo ir aplinkos pažinimo
srityse. Gautas savivaldybės finansavimas ir Vaikų socializacijos programos projektui „Mažais
žingsneliais į didelį pasaulį“ ir sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektui „Auk sveikas, mažyli“.
Vykdytos pažintinės ir sveikatinimo veiklos papildė ugdymo turinį ir leido formuotis naujiems
vaikų įgūdžiams ir gebėjimams (socializacijos, pasaulio pažinimo, plaukimo). Gerinti ugdymo
kokybę padėjo pedagogų kvalifikacijos kėlimas. 2018 m. lopšelis-darželis laimėjo „Erasmus+“
KA1 projektą „Išreikšk save šimtu kalbų“. Įgyvendinant projektą didinamos profesinės
kompetencijos, susipažįstama su naujais ugdymo metodais (Reggio Emilia), tobulinami anglų
kalbos įgūdžiai, plečiamas akiratis, tarpkultūrinės kompetencijos, sustiprėja pedagogų
pasitikėjimas savimi.
Siekiant užtikrinti saugią, sveiką ir efektyviai ugdančią aplinką lopšelyje-darželyje įrengtas
sensorinis kambarys, kur vaikams sudarytos sąlygos pailsėti šviesos, spalvų, garsų apsuptyje.
Atnaujinta „Nykštukų“ grupės lauko žaidimų aikštelė. Pagal projektą „Saugios aplinkos
mokykloje kūrimas II“ nuo gegužės mėn. dirba psichologas. Psichologinė pagalba individualių
konsultacijų metu suteikta 46 vaikams, 46 tėvams (globėjams), 11 pedagogų. Didelis dėmesys
skiriamas darbui su šeima. Du kartus per metus vyksta šeimos savaitės renginiai. Jų metu tėvai
(globėjai) tiesiogiai įtraukiami į ugdymo procesą, artimiau susipažįsta su ugdomosiomis
aplinkomis, tariamasi dėl jų tobulinimo. Idėjų, kaip tobulinti ugdomąsias aplinkas, gavo įstaigos
pedagogai laimėjus ir įgyvendinus 2017–2018 m. ,,Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo
ugdymo mobilumo projektą Nr. 2017-1-LT01-KA101-035014 ,,Kūrybiškos edukacinės erdvės –
tiltas į ugdymo(si) sėkmę“.
Formuojant lopšelio-darželio kultūrą, daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui su rajono,
miesto, šalies švietimo įstaigomis. Dalytasi pedagoginio darbo patirtimi su Šiaulių rajono,
Vilniaus lopšelio-darželio „Gintarėlis“, Birštono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojais,
Panevėžio rajono savivaldybėje atliekančiais stažuotę „Mokytojų bendravimo ir
bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas“. Svetingai sutikta Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Metų užduotys
Siektini
Rezultatų
Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai
(toliau –
rezultatai
vertinimo rodikliai
užduotys)
(kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
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1.1. Įgyvendinti
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamentą

Įstaigoje
užtikrintas
Asmens
duomenų
apsaugos
reglamento
reikalavimų
laikymasis

įvykdytos)
1.1. Supažindinta
įstaigos
bendruomenė su
pasikeitusiais
reikalavimais
asmens duomenų
apsaugos srityje

1.2. III ketv.
atnaujinti vidaus
teisės aktai asmens
duomenų apsaugos
klausimais.

2.1. Kurti ir
plėtoti lauko
edukacines
erdves

Atnaujintos
vaikų žaidimų
aikštelės pagal
HN

1.3. Nustatytos
procedūros, kaip bus
prašomas, gaunamas
ir užfiksuojamas
duomenų subjekto
sutikimas dėl asmens
duomenų naudojimo
konkrečiais tikslais
1.4. Paskirtas
darbuotojas, kuris
atliks asmens
duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas
2.1. Atnaujintos
žaidimų aikštelės
pagal HN
reikalavimus.

1.1.1. Mokytojų tarybos posėdžio
2018-09-03 protokolas Nr. 3,
Lopšelio-darželio darbuotojų
susirinkimo 2018-09-03
protokolas Nr. 1.
Pasirašyti sutikimai su
darbuotojais dėl asmens
duomenų (AD) rinkimo ir
tvarkymo, dėl konfidencialios
informacijos saugojimo.
1.1.2. Grupių auklėtojai
informavo vaikų tėvus (globėjus)
2018-09-03, pasirašyti sutikimai
dėl vaiko asmens duomenų
tvarkymo, sutikimai dėl vaiko
atvaizdo naudojimo, sutikimai
dėl vaiko dalyvavimo
edukaciniuose renginiuose už
įstaigos ribų.
1.2.1. Parengti dokumentai:
Asmens duomenų tvarkymo
taisyklės; Mokinių asmens
duomenų tvarkymo taisyklės;
Privatumo politika; Darbuotojų
asmens duomenų saugojimo
politika (direktoriaus 2018 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. V-121); Konfidencialios
informacijos nustatymo ir
naudojimo bei konfidencialumo
laikymosi Panevėžio r.
Naujamiesčio lopšelyje-darželyje
tvarkos aprašas (direktoriaus
2018 m. birželio 22 d. įsakymu
Nr. V-91).
1.3.1. Paskirta sekretorėraštvedė, atsakinga už duomenų
apsaugą (direktoriaus 2018 m.
birželio 22 d. įsakymas
Nr. V-90).

1.4.1. Sudaryta asmens duomenų
apsaugos konsultavimo paslaugų
teikimo sutartis 2018-12-06
Nr. AS-8. Paskirtas (sutartimi)
pareigūnas
2.1.1. Atnaujinta ankstyvojo
amžiaus vaikų žaidimų aikštelė.
Įsigytos sūpynės, krepšinio
stovas.
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2.1.2. Atsižvelgiant į Lietuvos ir
Vokietijos UAB „Tulvita“
technikos kontrolės tarnybos
Vaikų žaidimų aikštelės ar
patalpos techninio patikrinimo
ataskaitą, atnaujinta dažų danga,
įrengta minkštinanti danga po
įranga. Dėl tvoros neatitikimo
HN reikalavimams kreiptasi į
Panevėžio r. savivaldybės tarybą
(2018-06-29 raštas Nr. SD-69,
2018-09-12 raštas Nr. SD-77,
2018-12-06 raštas Nr. SD-107),
dėl lėšų skyrimo sutvarkyti
kiemo kliuvinius (ištrupėję ir
atsikišę trinkelių kraštai)
(2018-10-19 raštas Nr. SD-94,
2018-12-06 raštas Nr. SD-107)

reikalavimus,
paruošti lauko
žaidimų
aikštelių
įrenginiai
metinei patikrai

3.1. Stiprinti
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais

Socialiniai
partneriai
aktyviai
dalyvauja
bendrose
projektinėse
veiklose

2.2. Aikštelių
įrenginių metinė
patikra atlikta iki
2018-07-02
3.1. Dalyvauta
2–3 bendruose
renginiuose su
socialiniais
partneriais

3.1.1. 2018-09-25 bendras
projektas su Naujamiesčio
gimnazija „Floristinė sakmė“,
„Rudens Takas“.
3.1.2. 2018-10-16 dalyvauta
priešmokyklinio amžiaus vaikų
gamtamokslinėje-praktinėje
konferencijoje „Mes – gamtos
vaikai 2018“ Dembavos
lopšelyje-darželyje „Smalsutis“.
3.1.3. 2018-11-15 „Žaismingi
muzikos garsai“ popietė kartu su
Panevėžio r. muzikos mokyklos
Naujamiesčio skyriaus
ugdytiniais.
3.1.4. 2018-11-03 – 2019-01-06
inicijuotas ir įgyvendintas
projektas su Naujamiesčio
gimnazija, kultūros centru-dailės
galerija „Naujamiestis po angelų
sparnais“

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Kurti ir plėtoti lauko edukacines
Dėl finansinių išteklių stokos nepakeista tvora ir
erdves.
nesutvarkyti kiemo kliuviniai.
2.2. Aikštelių įrenginių metinė patikra
Aikštelių įrenginių metinė patikra įstaigoje
atlikta iki 2018-07-02.
galiojo iki 2018-11-09. Dėl netinkamų oro
sąlygų atidėta periodinė aikštelės patikra iki
2019 m. pavasario (UAB „Tulvita“ raštas
Nr. 1-07 „Dėl žaidimo aikštelių patikros pagal
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HN131:2015“)
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
3.1. Parengtas ir sėkmingai įgyvendintas (agentūros
įvertintas labai gerai) „Erasmus+“ KA1 projektas
„Kūrybiškos edukacinės erdvės – tiltas į ugdymo(si)
sėkmę“

3.2. Dalyvauju Panevėžio rajono švietimo centro
vykdomo programos „Erasmus+“ projekto
„Ankstyvasis ugdymas – tvarios motyvacijos ir
gyvenimiškų vertybių kūrimas“ (MOV-UP,
Nr. 580339-EPP-1-2016-1-BG-EPPKA3-IPI-SOCIN) veikloje

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Projekto laikotarpiu įgyvendinta
mobilumo veikla prisidėjo prie įstaigos
strateginių tikslų įgyvendinimo,
pagerino ugdymo kokybę, patobulino
darbuotojų profesines, bendrąsias ir
tarpkultūrines kompetencijas.
2018-11-22 pravesta patirties sklaidos
konferencija Panevėžio rajono švietimo
centre
Pedagogai supažindinti su naujomis
metodikomis, vedu praktinius
užsiėmimus vaikams, panaudodama
projekto metu įgytą patirtį, pedagogai
turi galimybę naudoti kitų šalių
didaktines priemones

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. Koreguotų
užduočių nebuvo
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Pažymimas atitinkamas
Užduočių įvykdymo aprašymas
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. Mokėjimo mokytis kompetencija (komunikavimas užsienio kalba (anglų)
6.2. Vadovavimo žmonėms kompetencija
Direktorė

Ramutė Skrickienė

2019-01-17

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Labai gerai, įgyvendinti visi išsikelti metiniai tikslai.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

2019-01-17
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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

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

Siektini rezultatai

9.1. Gerinti ugdymo kokybę,
plečiant patirtinio ugdymo
galimybes

9.1.1. Tyrinėjimo,
eksperimentavimo,
veikimo tikrose sąlygose
ir su tikrais daiktais
veiklos įtraukiamos į
savaitės planus ir vyksta
nuolat

9.2. Stiprinti darbuotojų

9.2.1. Sudaromos sąlygos
darbuotojams kelti
profesinę kvalifikaciją.
Skatinama, kad
darbuotojai tobulinimo
renginiuose įgytas žinias
ir gebėjimus aktyviai
taikytų praktinėje
veikloje, dalytųsi
patirtimi rajono mastu
9.3.1. Sudarytos sąlygos
vaikų socializacijai,
sveikatos stiprinimui,
vaikai įgyja pirminius
plaukimo įgūdžius.
9.3.2. Patobulėja
komunikavimas užsienio
kalba.
9.3.3. Susipažįstama su
naujais ugdymo
metodais, kurie gerina
ugdymo kokybę

kompetencijas

9.3. Dalyvauti projektuose

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1.1.1. Įsigyta ugdymo
priemonių eksperimentams ir
bandymams ne mažiau kaip už
500 eurų.
9.1.1.2. Ne rečiau kaip 1 kartą
per ketv. pedagogai veda
veiklas už lopšelio-darželio
ribų.
9.1.1.3. Ne mažiau kaip
2 kartus per metus veiklos
vyksta tėvų (globėjų)
darbovietėse.
9.2.1.1. Pedagogai kels
kvalifikaciją ne mažiau kaip
5 dienas per metus.
9.2.1.2. Kiti darbuotojai ir
specialistai – 1, 2 dienas per
metus.
9.2.1.3. Panevėžio rajono
švietimo centre bus
organizuotas 1 patirties
sklaidos renginys
9.3.1.1. Parengtas Visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios
programos projektas.
9.3.1.2. Vaikų socializacijos
programos projektas.
9.3.1.3. Programos „Erasmus+“
KA1 projektas.
9.3.1.4. Laiku ir tinkamai
parengtos finansinės bei veiklos
ataskaitos
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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.
10.2. Negautas finansavimas projektams
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Susipažinau.
Direktorė

Ramutė Skrickienė

2019-02-27

