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Raguvos mstl.
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Raguvos lopšelio-darželio 2019–2021 metų strateginės kryptys – ugdymo kokybės
gerinimas, lopšelio-darželio bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo aktyvinimas.
2019 metų veiklos plano tikslai:
1 tikslas. Sąlygų turiningam vaiko gyvenimui lopšelyje-darželyje sudarymas, gerų vaikų
pasiekimų įvairiose ugdymosi srityse užtikrinimas.
Įgyvendinant tikslą, įrengta Kūrybinės veiklos erdvė, kurioje yra meninės veiklos,
konstravimo, tyrinėjimų centrai, sudarantys sąlygas vaikų vizualinei raiškai, patirtiniam
ugdymuisi ir aplinkos pažinimui. Lopšelio-darželio kieme įrengtas „Pojūčių takas“. Grupių
aplinkos papildytos naujomis ugdymosi priemonėmis, knygomis.
Siekiant ugdymo įvairumo, organizuotos 5 išvykos, vykdytos veiklos netradicinėje
aplinkoje, dalyvauta edukacinėse programose. Sudaromos sąlygos gabiems vaikams dalyvauti
konkursuose, varžybose, viktorinose. Meninio skaitymo konkurse „Žodžiai tepasako mano meilės
dydį“ laimėta II vieta, Panevėžio r. lopšelių-darželių ir mokyklų-darželių priešmokyklinio
amžiaus vaikų varžybose „Linksmosios estafetės“ laimėta III vieta.
Mokytojos dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, o įgytas žinias taikė
organizuodamos ugdomąją veiklą. Dalytasi patirtimi su kolegėmis. Priešmokyklinio ugdymo
mokytoja pristatė savo patirtį Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“ sambūryje „Gyvenimo
įgūdžių ugdymas(is) įvairiapusėje ikimokyklinio ugdymo įstaigos veikloje“.
2 tikslas. Lopšelio-darželio bendruomenės bendravimo ir bendradarbiavimo skatinimas.
Įgyvendinant šį tikslą buvo siekiama glaudesnio tėvų (globėjų), vaikų, darbuotojų
bendravimo ir bendradarbiavimo. Parengtas Tėvų (globėjų) švietimo ir informavimo tvarkos
aprašas. Informacija apie ugdytinių pažangą bei veiklas teikiama el. dienyne „Mūsų darželis“,
tačiau dar ne visi tėvai (globėjai) peržiūri pateiktą informaciją. Vykdomi individualūs, kasdieniai
pokalbiai su tėvais (globėjais). Organizuoti 7 bendri renginiai lopšelio-darželio bendruomenei.
Tėvai (globėjai) labai aktyviai dalyvavo kūrybinių darbų parodose.
Lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavo įrengiant edukacines erdves kieme ir patalpose.
„Drugelių“ grupės ugdytinės tėtis kieme sėkmingai ir saugiai sumontavo žaidimų kompleksą.
3 tikslas. Saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos kūrimas.
Teritorija aptverta higienos normų reikalavimus atitinkančia tvora, įsigytos naujos smėlio
dėžės. Nepavyko įgyvendinti siekio sutvarkyti kiemo plytelių takų, atnaujinti nesaugių pavėsinių.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
Metų užduotys
rodikliai (kuriais
(toliau –
Siektini rezultatai
vadovaujantis vertinama,
užduotys)
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)
1. Stiprinti
Vykdomi bendri
1.1. Pasirašyta
bendradarbiavimą projektai, sudarytos
bendradarbiavimo

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
1.1. Bendradarbiavimo
sutartis su Raguvos
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su socialiniais
partneriais

sąlygos įdomesnei
netradicinei vaikų
veiklai

2. Tęsti lauko ir
vidaus edukacinių
aplinkų
atnaujinimą

Saugi ir atnaujinta
lauko ir vidaus
edukacinė aplinka
užtikrina vaiko
ugdymosi sąlygas bei
saviraiškos, saugumo
ir socialinius poreikius

3. Atnaujinti Tėvų
(globėjų) švietimo
ir informavimo
sistemą

Atnaujinta Tėvų
(globėjų) švietimo ir
informavimo sistema
atitiks tėvų (globėjų)
poreikius, bus
geresnės sąlygos
išsamiam ir
sistemingam švietimui
ir informavimui

sutartis su Raguvos
miestelio biblioteka.
Organizuoti 2 bendri
projektai.
1.2. III–IV ketv.
vykdytas bendras
projektas „Mes – mažieji
tyrinėtojai“ su Miežiškių
pagrindinės mokyklos
Trakiškio ikimokyklinio
ir priešmokyklinio
ugdymo skyriumi.
2. 1. Iki 2019-10-01
paruoštos patalpos ir
įkurta vidaus edukacinė
erdvė kūrybiškumo
kompetencijai ugdyti.

biblioteka pasirašyta
2019-09-10, dalyvauta
Raguvos bibliotekoje
organizuotame
renginyje, skirtame
Knygos dienai
paminėti.

2.1. Paruoštos patalpos
ir įkurta vidaus
edukacinė erdvė
kūrybiškumo
kompetencijai ugdyti
(konstravimo, dailės,
žaidimų su smėliu ir
vandeniu centrai).
2.2. Iki 2019-05-01 lauko 2.2. Lopšelio-darželio
aplinka papildyta nauju
kieme sumontuotas
žaidimų kompleksu.
žaidimų kompleksas.
2.3. Iki 2019-12-01
2.3. Lopšelio-darželio
lopšelio-darželio
teritorija aptverta HN
teritorija aptverta HN
reikalavimus
reikalavimus atitinkančia atitinkančia saugia
tvora.
tvora.
2.4. Lopšelio-darželio
2.4. Lopšelio-darželio
kieme iki 2019-09-01
kieme įrengtas „Pojūčių
įrengtas „Pojūčių takas“. takas“.
3.1. Iki 2019-05-01
3.1. Tėvų (globėjų)
parengtas Tėvų (globėjų) švietimo ir
švietimo ir informavimo informavimo tvarkos
tvarkos aprašas.
aprašas parengtas ir
3.2. Atnaujinta interneto patvirtintas direktoriaus
svetainė.
2019 m. balandžio 30 d.
įsakymu Nr. V-23.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1. Stiprinti bendradarbiavimą su
Įvykdyta iš dalies. Neįvyko III–IV ketv. planuotas
socialiniais partneriais
vykdyti projektas „Mes – mažieji tyrinėtojai“ su
Miežiškių pagrindinės mokyklos Trakiškio
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriumi
dėl direktorės ilgalaikės ligos.
2.2. Atnaujinti Tėvų (globėjų) švietimo ir
Įvykdyta iš dalies. Buvo planuota, bet
informavimo sistemą
neįgyvendinta naujos interneto svetainės sukūrimas
dėl direktorės ilgalaikės ligos.
3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
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Užduotys / veiklos
3.1. Parengtas ir įvykdytas Vaikų socializacijos
programos projektas „Skruzdėliuko dėlionė.
Gimtajame krašte“

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Gauta papildomų lėšų (290 Eur) vaikų
ugdomojo proceso gerinimui bei
socializacijos galimybių plėtojimui.

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 ☐
Gerai X
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Mokėjimas mokytis (anglų kalbos įgūdžiai)
Direktorė

Augutė Janulienė

2020-02-26

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: Siūlau vertinti gerai. Didesnė dalis užduočių įvykdyta.
Užduotys įvykdytos iš dalies dėl direktorės ilgalaikio nedarbingumo.
Lopšelio-darželio tarybos pirmininkė

2020-02-26

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: veiklos ataskaita vertinama gerai. Iš esmės įvykdytos
numatytos užduotys.
Savivaldybės meras

Povilas Žagunis

2020-02-27

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas Gerai

V SKYRIUS
2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. 2020 metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
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Užduotys
9.1. Gerinti ugdymo kokybę,
plečiant patirtinio ugdymo
galimybes

9.2. Tęsti lauko ir vidaus
edukacinių aplinkų atnaujinimą

9.3. Tęsti bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Dalis veiklų ne rečiau
9.1.1. Patirtinė veikla
kaip 3 dienas per savaitę
įtraukiama į ugdymo planus ne
vyksta natūralioje
rečiau kaip 3 kartus per savaitę.
aplinkoje su natūraliais
9.1.2. Įsigyta priemonių
daiktais už grupės ribų,
patirtiniam ugdymui už
kieme ar kitoje
200–300 Eur.
netradicinėje aplinkoje
9.1.3. Parengtas stendas ir
pristatytas tėvams (globėjams)
apie vaikų patirtinį ugdymą.
Sukurta estetiška ir
9.2.1. Įsigytas ir sumontuotas
patraukli ugdymo(si)
ne mažiau kaip 1 lauko
aplinka
įrenginys iki 2020-08-31.
9.2.2. Įrengta vidaus erdvė
žaidimams ir eksperimentams
su smėliu ir vandeniu iki
2020-08-31.
Vykdomi bendri projektai 9.3.1. II ketv. vykdytas bendras
projektas „Mes – mažieji
tyrinėtojai“ su Miežiškių
pagrindinės mokyklos
Trakiškio ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
skyriumi.

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

2020-02-27

Susipažinau.
Direktorė

Augutė Janulienė

2020-02-27

