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Raguvos mstl.
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Raguvos lopšelio-darželio „Skruzdėliukas“ 2016–2018 metų strateginės kryptys – ugdymo
kokybės gerinimas, saugios ir ugdymąsi skatinančios aplinkos kūrimas bei atnaujinimas.
2018 metų veiklos plano tikslai: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybės ir
prieinamumo gerinimas; palankios vaiko sveikatai aplinkos kūrimas; materialinės aplinkos
atnaujinimas.
Atnaujinta Ikimokyklinio ugdymo programa. Pedagogai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo
renginiuose, įgytomis žiniomis metodinių pasitarimų metu dalijosi su kolegėmis, taikė dirbant su
vaikais. Didelis dėmesys buvo skiriamas priešmokykliniam ugdymui, priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo dermei. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja tobulino savo profesines kompetencijas bei
dalijosi patirtimi vesdama atvirą veiklą Panevėžio rajono ir miesto priešmokyklinio ugdymo
pedagogėms. Siekiant glaudaus pedagogų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo vaikų ugdymo
klausimais, sistemingai informuoti tėvai (globėjai) apie vaikų ugdymosi pasiekimus bei
problemas ir sunkumus. Siekiant didinti vaikų ugdymosi motyvaciją, organizuotos edukacinės ir
pažintinės veiklos netradicinėje aplinkoje: lankėsi Anykščių Arklio muziejuje, Robotikos
akademijoje, pašte, dalyvavo duonos kepimo edukacinėje programoje, mokytojo A. Rutkausko
Raguvos gimnazijos dirbtuvėse edukacinėje veikloje. Gabūs vaikai skatinti dalyvauti
konkursuose, varžybose: meninio skaitymo, „Dainų dainelės“, piešinių ir kt. Dembavos lopšelyjedarželyje vykusiose varžybose „Lietuvėlė mūs graži, o mes vikrūs ir greiti“ komanda užėmė
trečią vietą. Siekiant geresnių ugdymo(si) rezultatų, lopšelio-darželio aplinka papildyta vaikų
pažintinei veiklai aktualia edukacine erdve „Raidės ir skaičiai“ bei erdve „Skruzdėliuko
taisyklės“, skirta socialinei kompetencijai ugdyti. Baigtas grupės, skirtos ankstyvojo amžiaus
vaikams, įrengimas – atsirado galimybė lopšelį-darželį lankyti 1–2 metų amžiaus vaikams.
Parengtas ir suderintas su Maisto ir veterinarijos tarnyba sveikatai palankus valgiaraštis. Vaikai
maitinami sveikiau, pratinami vartoti daugiau daržovių. Dalyvauta Vaisių ir daržovių bei pieno ir
pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje. Valgykloje įrengta
edukacinė erdvė „Linksmosios daržovės ir vaisiai“.
Skatinant vaikų fizinį aktyvumą įrengta aktyvaus poilsio erdvė su daugybe įdomių, aktyviai
veikti, sportuoti skatinančių užduočių.
Užbaigtas lopšelio-darželio modernizavimo projektas – atnaujintas bei apšiltintas pastatas, stogas.
Perdažytos priešmokyklinio ugdymo grupės patalpos, salė, „Zuikučių“ grupės miegamasis,
pakeistos pusvonės prausyklose atitinka Higienos normų keliamus reikalavimus.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
Metų užduotys
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Siektini rezultatai
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
1. Įgyvendinti
Įstaigoje užtikrintas 1.1. Supažindinta
Užtikrintas
Asmens duomenų
Asmens duomenų
bendruomenė su
Asmens duomenų
reglamentą
apsaugos
pasikeitusiais reikalavimais
apsaugos
reglamento
asmens duomenų apsaugos
reikalavimų
reikalavimų
srityje.
laikymasis:
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laikymasis

2. Atnaujinti
edukacines aplinkas

1.3. Atnaujinti
įstaigos

1.1. Bendruomenė
supažindinta su
reikalavimais
asmens duomenų
apsaugos srityje.
1.2. III ketv. atnaujinti
1.2. Atnaujinti
vidaus teisės aktai asmens
vidaus teisės aktai
duomenų apsaugos
asmens duomenų
klausimais.
apsaugos
klausimais.
1.3. Nustatytos procedūros,
1.3. Nustatytos
kaip bus prašomas,
procedūros dėl
gaunamas ir užfiksuojamas
asmens duomenų
duomenų subjekto sutikimas naudojimo
dėl asmens duomenų
konkrečiais
naudojimo konkrečiais
tikslais.
tikslais.
1.4. Paskirtas
1.4. Paskirtas darbuotojas,
darbuotojas, kuris
kuris atliks asmens duomenų atlieka asmens
apsaugos pareigūno
duomenų apsaugos
funkcijas
pareigūno
funkcijas
Patalpos, skirtos
2.1. Įrengta grupė pirmame
2.1. Pradėjo veikti
ankstyvojo amžiaus pastato aukšte 1–3 (4) metų grupė ankstyvojo
vaikams, atitiks
amžiaus vaikams.
amžiaus vaikams,
Higienos normų
atitinkanti
reikalavimus,
Higienos normų
atnaujintos lauko ir
reikalavimus.
vidaus ugdomosios 2.2. Atnaujinta lauko
2.2. Pašalinti
erdvės
žaidimų aikštelė, įsigyti ne
nesaugūs įrenginiai
mažiau kaip 2 nauji
ir įsigyti 5 nauji
įrenginiai.
kiemo įrenginiai:
pusiausvyros
takelis,
pusiausvyros
takelis-suoliukas,
du suoliukai
„Liūtukas“, lauko
žaidimų
kompleksas
(žaidimų
komplekso
montavimas dėl
nepalankių sąlygų
atidėtas
pavasariui).
2.3. Įkurta nauja aktyvaus
2.3. Laisvose
poilsio erdvė laisvose
darželio patalpose
patalpose
įkurta aktyvaus
poilsio erdvė vaikų
judėjimui skatinti
Atnaujinta
3.1. Atnaujinta
3.1. Peržiūrėta,
Ikimokyklinio
ikimokyklinio ugdymo
atnaujinta ir
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Ikimokyklinio
ugdymo programą

ugdymo programa,
vadovaujantis
teisės aktais

programa

suderinta
Ikimokyklinio
ugdymo programa,
vadovaujantis
teisės aktais
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. Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir
stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo parengimas

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Padeda lopšelio-darželio bendruomenei
užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią
kelią smurto, patyčių apraiškoms
aplinką
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
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 ☐
Gerai X
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

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

Augutė Janulienė

2019-01-19

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Siūlau vertinti gerai, nes visos užduotys įvykdytos
pagal sutartus vertinimo rodiklius. Papildomai atlikta neplanuota, bet įvykdyta užduotis: parengtas
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos ir stebėsenos vykdymo tvarkos aprašas.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

2019-02-06

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama gerai. Numatytos
užduotys iš esmės įvykdytos, pasiekti planuoti veiklos rezultatai.
Savivaldybės meras
Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas

Povilas Žagunis
Gerai

2019-02-27
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V SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitų metų užduotys (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
9.1. Stiprinti bendradarbiavimą
9.1.1. Vykdomi bendri
9.1.1.1. Pasirašyta
su socialiniais partneriais
tikslingi projektai,
bendradarbiavimo sutartis su
sudarytos sąlygos
Raguvos mietelio biblioteka.
įdomesnei netradicinei
Organizuoti 2 bendri projektai.
vaikų veiklai
9.1.1.2. III–IV ketv. vykdytas
bendras projektas „Mes –
mažieji tyrinėtojai“ su
Miežiškių pagrindinės
mokyklos Trakiškio
ikimokyklinio ugdymo
skyriumi
9.2. Tęsti lauko ir vidaus
9.2.1. Saugi ir atnaujinta
9.2.1.1. Iki 2019-10-01
edukacinių aplinkų atnaujinimą lauko ir vidaus edukacinė parengtos patalpos ir įkurta
aplinka užtikrina vaiko
vidaus edukacinė erdvė
ugdymosi sąlygas bei
kūrybiškumo kompetencijai
saviraiškos, saugumo ir
ugdyti.
socialinius poreikius
9.2.1.2. Iki 2019-05-01 lauko
aplinka papildyta nauju
žaidimų kompleksu.
9.2.1.3. Iki 2019-12-01
lopšelio-darželio teritorija
aptverta HN reikalavimus
atitinkančia tvora.
9.2.1.4. Lopšelio-darželio
kieme iki 2019-09-01 įrengtas
„Pojūčių takas“.
9.3. Atnaujinti Tėvų (globėjų)
9.3.1. Atnaujinta Tėvų
9.3.1.1. Iki 2019-05-01
švietimo ir informavimo sistemą (globėjų) švietimo ir
parengtas Tėvų (globėjų)
informavimo sistema
švietimo ir informavimo
atitiks tėvų (globėjų)
tvarkos aprašas.
poreikius, bus geresnės
9.3.1.2. Atnaujinta interneto
sąlygos išsamiam ir
svetainė
sistemingam švietimui ir
informavimui
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 ištekliai
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2019-02-27

Susipažinau.
Direktorė

Augutė Janulienė

2019-02-27

