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I SKYRIUS
STRA TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
Joniskio vaik4 lopselis - darzelis ,,f\:luoliukas" isteigtas 1977 m. rugpjucio 1 dienq.
lstaigos adresas - Latvi4 gatve 2, LT - 8414 7 Joniskis. Jstaigos intemeto svetaine
http://azuoliukas-joniskis.lt/. Lopselis - darzelis yra Joniskio rajono savivaJdybes biud:Zetine
istaiga, turinti viesojo juridinio asmens statusq. Jstaigos kodas 290549940. Joniskio vaikt} lopselis
- dar:Zelis ,,f\:luoliukas" vykdo: ikimokyklinio ugdymo, priesmokyklinio ugdymo ir speciali4.i4
poreiki4 vaikams pritaikytas ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas.
2017-2018 metais darzeli lanke 153 ugdytiniai, kuriems buvo u:Ztikrinamas ikimokykJinis
ir priesmokyklinis ugdymas. Ugdytiniai turejo galimyby nemokamai lankyti dailes ir
choreografijos uzsiemimus. Ugdymo programas igyvendino 2 1 pedagogas. 2017-20 18 m. m.
buvo sukomplektuota I 0 grupi4: 2 ankstyvojo amziaus, 5 ikimokyklinio, 2 priesmokyklinio ir 1
specialioji grupe. Logopedine ir specialioji pagalba buvo teikiama 36 ugdytiniams.
Specialiojoje grupeje buvo teikiamos kineziterapiauto, masazisto ir pavezejimo paslaugos, kurias
teike Joniskio paslaug4 centras.
Lopselyje - dar:Zelyje dirba kvalifikuoti pedagogai: 3 metodininkai, 15 vyr. aukletoj4 ir
2 aukletojos. Skatinu pedagogus aktyviai daJyvauti kvaJifikaciniuose seminaruose, kursuose,
konferencijose, parodose ir konkursuose.
Jstaigoje 2016-2018 met4 strateginio ir 2017-20 18 met4 veiklos planuose numatyti
tikslai ir uzdaviniai buvo orientuoti i kokybiskq ir visapusiskq vaiko ugdymq, pasiekim4 ir
pazangos vertinimq, pedagog4 dalykini4 ir asmenini4 kompetencij4 tobulinimqsi bei saugios ir
sveikos aplinkos kfuim~.
Ugdymo procesui organizuoti pasitelkti ivairus ugdymo metodai, budai, priemones.
Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono, istaigos organizuojamuose
renginiuose: akcijose, projektuose, sventese, konkursuose sudare galimybes ugdytini4
tobulejimui, realizavimui, tautiskumo, bendrystes jausmo puoselejimui. Dar:lelio ugdytiniai
20 17-20 18 m. m. dal vavo 3 t tautiniuose konkursuose, 28 res ublikiniuose konkursuose bei 5

rajoniniuose renginiuose, kuri4 metu buvo optimaliai tenkinami jvairiapusiai ugdytini4 poreikiai,
skatinama ugdytini4 saviraiska, sistemingai ir kryptingai stiprinama vaik4 sveikata, ugdomos
vaiko nuostatos, formuojamas socialus elgesys. Akcentuojant vaik4 patriotiskumo ugdym~ jstaiga
organizavo tris Valstybes 100 - mecio paminejimo renginius ir dalyvavo 19 toki4 rengini4 uz
istaigos rib4.
Ugdytini4 socialines, emocines patirties ugdymui, jvairiapusio pa:Z.inimo pletojimui buvo
organizuotos 8 pazintines edukacines isvykos.
Sveikatos stiprinimas uzima svarbi~ viet~ jstaigos vykdomojoje veikloje - sporto
renginiai, sveikos mitybos jproci4 diegimas, nauj4 valgiarasciti parinkimas uZtikrinant sveik~ ir
pilnavert<r mityb~, dalyvavimas respublikos ir rajono renginiuose sveikatinimo tema.
Dalyvavome projekte ,,Sveikata visus metus", kurj organizavo Lietuvos mokini4 neformaliojo
svietimo centras. Projekte dalyvavo 93 svietimo jstaigos iS jvairi4 Lietuvos mokykl4 ir darzeli4.
Buvome jvertinti ir apdovanoti trecios vietos diplomu, plancetiniu kompiuteriu, kitomis
dovanomis.
Bendruomeniskumas, vaik4 kfuybiskumas ir tradicij4 puoselejimas buvo pletojamas
organizuojant tradicinius ir netradicinius renginius, sventes ir pramogas. Siais metais kolektyvas
suorganizavo jstaigos jkurimo 40 met4 paminejimo svent<r visai bendruomenei, buvusiems
darbuotojams bei socialiniams partneriams.
2018 metais jstaigos islaikymui skirtos lesos panaudotos taupiai ir racionaliai. Pagerejo
materialine baze: visas grupes papildeme naujais faislais, naujomis metodinemis priemonemis.
Dvejose grupese pakeistos senos sienines lovos naujomis lovomis - komodomis.
Priesmokyklinese grupese pakeisti rasomieji stalai, vyr. buhalterio kabinetas atsinaujino naujais
baldais. Darzelio saleje ir ankstyvojo amziaus grupeje pakeistos Jang4 ritinines faliuzes.
Ugdymo kokybei pagerinti logopedui nupirktas plancetinis kompiuteris. Jsigyti du nauji
kompiuteriai ukvedzio ir direktores pavaduotojos ugdymui kabinetuose. Rengini4 ir svenCi4
kokybei gerinti nupirkta garso kolonele.
lstaigoje didelis demesys skiriamas vaik4 saugumui, bei sveikatai. Tam tikslui sumontuoti
lang4 ribotuvai, nupirkta konvekcine krosnele.
lsigijome nauj~ skalbimo masin~, mikrobang4 krosnely, 2 dulki4 siurblius.
Atnaujintos lauko faidim4 aiksteles: nupirkti 2 faidim4 kompleksai, karusele, 3 piesimo
lentos, skaiCiavimo lenta, stalas su kedutemis.
Lauko estetines aplinkos kfuimui nupirkta nauja foliapjove.
Lopselyj e - dar:Z.elyje pradetas vykdyti is Europos Sajungos strukturini4 fond4 les4
bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3 -CPV A-R-705-61-0002 ,,Joniskio vaik4 lopselio dar:Z.elio ,,J\:Zuoliukas" modemizavimas".
Jstaigoje per ataskaitini laikotarpi patobulejo dokument4 valdymo kokybe. Atnaujinti
darbuotoj4 pareigybi4 aprasymai, pridmokyklinio ir ikimokyklinio amziaus vaik4 pasiekim4 ir
pa:Z.angos vertinimo tvarkos aprasai, tamybinio ir lengvojo automobilio naudojimo taisykles,
darbuotoj4 veiklos vertinimo tvarkos aprasas, darbuotoj4 duomen4 apsaugos tvarkos aprasas,
parengtas Etikos kodeksas ir kiti dokumentai.
lstaigoje esancios problemos: netvarkingi, higienos reikalavim4 neatitinkantys lauko
takai (nelygiis, suskilinej ir), lauko aiksteli4 jrengim4 stoka, lauko sporto aikstyno specialios
dangos irengimas, reikalingas jvaziavimas ir pesciaj4 takas prie naujai jrengtq vart4 (nuo
daugiabuci4 puses), A korpuso palepes apsiltinimas.

II SKYRIUS
METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZUL TATAI IR RODIKLIAI

1.

Pa~rindima1

praejus1q metq veiklos rezultatai
Rezultat4 vertinimo
rodikliai (kuriais
Met4 uzduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis
(toliau vertinama, ar nustatytos
uzduotys)
uzduotys jvykdytos)
2018 m. 3 ketvirtis.
2.1. Gerinti
Tobulinti pedagog4
Parengtas pedagog4
veiklos jsivertinimo
jstaigos veiklos
veiklos
vertinimo,
organizavimq
ir
vertinimo ir
jsivertinimo ir tvarkos
gaut4 duomen4
jsivertinimo
panaudojimq
veiklai
aprasas.
kokyby.
Sukurta nauja Vaiko
tobulinti.
Siekti geresnes vaik4 pasiekim4 vertinimo
ugdymo (si)
sistema
pasiekim4 kokybes.
(tvarkos, kvalifikacijos
tobulinimo
aprasai, anketos ir kt.)

2.2. Tobulinti
savo ir skatinti
darbuotoj4
profesiny
kompetencijq.

Dalyvauti
kvalifikacijos kelimo
mokymuose,
seminaruose,
konferencijose ir
pan.

2.3. Atlikti
:Zaidim4
aiksteli4
atnaujinimo

Jgyvendintos
Lietuvos higienos
normos HN 75:2010
,,Jstaiga vykdanti

Pasiekti rezultatai ir j4
rodikliai

Parengti:
,,Ikimokyklinio amziaus
vaik4 ugdymo (si)
pasiekim4 vertinimo
tvarkos aprasas.
Priesmokyklinio amziaus
vaik4 pasiekim4 ir
pafangos vertinimo
aprasas.
Jvertintas buvusi4
ugdytini4 brandumas
mokykloje ( atlikta
mokytoj4 apklausa).
Ugdytiniai ivertinti
sekanciai: 57% - labai
gerai, 26% - gerai, 13% patenkinamai, 6% blogai.
Jstaigoje sudarytos
Mokym4, seminartt,
palankios sqlygos
kit4 kvalifikacijos
pedagog4 profesiniam
kelimo priemoni4
pazymejimai , isklaus)'tl! tobulejimui. KvalifikacijC}
kursuose, seminaruose
valand4 skaicius.
tobulino: vadovai - 31
Dalyvauti
valandq, pedagogai - 420
kvalifikacini uose
valand4, nepedagoginis
renginiuose ne maziau
personalas - 100 valand4.
40 valand4 per
K valifikacijq tobulinau
einamuosius metus.
vadybiniame seminare,
mobilizacijos seminare,
dalyvavau tarptautineje
konferencijoje,
organizavau jstaigoje
rajono ikimokyklini4,
priesmokyklini4 ir
pradini4 mokykl4 vaik4
konferencij ij.
2018 m. 2-3 ketvirtis.
Ankstyvojo amziaus
Jrengta faidim4 aikstele vaik4 lauko aiksteleje
ankstyvojo amziaus
pastateme naujq faidim4
kompJekSq SU smeJio
vaikams ir edukacine

darbus.

ikimokyklinio ir (ar)
priesmokyklinio
ugdymo programq.
Bendriej i sveikatos
saugos reikalavimai"
nuostatos

lauko aikstele
ikimokyklinio ir
priesmokyklinio
amziaus vaikams.
Iki 2018-10-01

dete.
Ikimokyklinio ir
priesmokyklinio amziaus
ugdytiniams pradeta
rengti edukacine lauko
aikstele. Pastatyti lauko
baldai skirti stalo
faidimams, pakabinta
piesimo lenta.
lsigijome dar dvi piesimo
lentas, skaiciavimo lentq,
:Zaidim4 kompleks'l
,,Traukinys" , karusely.
Del ne laiku pristatyt4
jrengim4 ir oro sqlyg4,
bus sumontuoti veliau.

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos is dalies del numatytq rizikq (iei tokiq buvo)
Uzduotys
Priefastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildom4, svari4 jstaigos veiklos rezultatams)

Uzduotys I veiklos
3.1. Atnaujintos ,,Meskiuk4" ir ,,Kaciuk4" grupi4
aplinkos. Sutvarkytos grupi4 sienos, pakeistos senos
sienines loveles naujomis lovomis - komodomis.

Poveikis svietimo jstaigos veiklai
Pagerejo grupi4 fizine aplinka,
atitinkanti Lietuvos higienos normas.

3.2. Pradetas jgyvendinti projektas ,,Joniskio vaik4
lopselio - darzelio ,,f\zuoliukas" modernizavimas"
Projektas jgyvendinamas pagal 2014-2020 m.
Europos Sajungos fond4 investicij4 priemony
,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas" Nr. 09.1.-CPVA - R-705
finansuojamas is Europos Sajungos struktfuini4
fond4 .

Pageres ugdymo paslaug4 teikimo
kokybe ( darzelio patalp4 higienos
SCllygos, ugdymo (si) fizines aplinkos,
darbuotoj4 darbo SCllygos ir t.t.)

3.3. Vaik4 sveikatos palaikymui atnaujinta dartelio
virtuves jranga (konvekcine krosnele, maisto
trintuvas).

Pageres lopselyje - darzelyje gaminamo
maisto kokybe

3.4. Ugdytini4 saugumui uztikrinti nupirkti ir
sumontuoti lang4 ribotuvai .

U:Ztikrintas vaik4 saugumas.

4. Pakoreguotos praeiusilJ metlJ veiklos uzduotys (iei tokiq buvo) ir rezultatai
Rezultatl! vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Uzduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir j4 rodikliai
uzduotys jvykdytos)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTl) REZULTATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJl) TOBULINIMAS

.
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pas1e
. ktrlJ rezu Itat lJ vy kd an t UZ"'d UO t'IS JSIVe
· · rt'm1mas
·

Pafymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai D
Gerai x
Patenkinamai D
Nepatenkinamai D

Uzduoci4 ivykdymo aprasymas
5.1. Uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes ivykdytos pagal sutartus vertin imo rodikl ius
5.3. {vykdytos ti k kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodikl ius
5.4. Uzduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

imas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas
(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

~
(paraSas)

Daiva Zaliene

2019-01 -28

(vardas ir pavarde)

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Atsizvelgiant i 20 18 metl! veiklos rezultatus ir
rodiklius, siulome lopselio - dar:Zelio direktoriaus pavaduotojai ugdymui, laikinai einanciai
direktoriaus pareigas veikl~ jvertinti gerai.
Lopselio - darzelio tarybos pirmininke
(mokykloje - mokyklos tarybos
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje savivaldos inslltucijos jgaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavimlj jgyvendinantis asmuo)

Laima Skudriene

20 19-01 -28

(vardas ir pavarde)

(data)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai:
Joniskio rajono savivaldybes
meres (vardas ir pavarde)

(Svietimo jstaigos savininko teise :-....
1r_ _ _ _ __
pareigas jgyvendinanCios institucijos
(dalinink4 susi rinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Gediminas Cepulis

j____

Galutinis met4 veiklos ataskaitos ivertinimas ___

__

e_1_~ 1 _ _ __

IV SKYRIUS
KITl) METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uzduotys

i'nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)
Uzduotys
9.1. Diegti ugdymo procese
naujovi4 paieskci, orientuotci i
naudojimcisi technologijomis.

9.2. Parengti lopselio - darzelio
2019 - 2021 metams strateginj
planci.

Siektini rezultatai
Jsigyti priemoni4
uztikrinanci4 naujt!i4
technologij4 taikymci
ugdymo (si) procese.
Dalyvauti ir sudaryti
sctlygas darbuotojams
dalyvauti IT mokymo
kursuose
Parengtas ir patvirtintas
lopselio - darzelio
strateginis planas 20192021 m.

Rezultatif vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
u:Zduotys jvykdytos)
Pedagogai ugdymo procese
aktyviai naudoja IT ir u:Ztikrina
kokybiskci ugdymo proceso
organizavimci. Iki 2019-12-31
Tikslingas IT taikymas ugdymo
procese. Iki 2019-12-31

Strateginis lopselio - dar:lelio
,,;\:Zuoliukas" 2019-2021 m.
parengtas ir pateiktas
savivaldybes administracijai iki
2019-03-30
9.3 . Tysti projekto ,,Joniskio
Pageres ugdymo
Joniskio vaik4 lopselio vaik4 lopselio - da.rZelio
paslaug4 teikimo kokybe darzelio ,,J\:Zuoliukas"
,,}\:Zuoliukas" modernizavimas" (darzelio patalp4 higienos modernizavimo projektas
jgyvendinimci.
scilygos, ugdymo (si)
jvykdomas pagal nurodytus
Projektas jgyvendinamas pagal
fizines aplinkos,
projekte terminus.
2014-2020 m. Europos Sajungos darbuotoj4 darbo sctlygos
fond4 investicij4 priemony
ir t. t.)
,,Ikimokyklinio ir
priesmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas" Nr.
09.1.-CPYA - R-705
finansuojamas is Europos
S~jungos struktiirinitJ fondtJ.
9.4. Atnaujinti ir patobulinti
Atnaujinti faidim4
Jrengtos naujos edukacines
vidaus ir lauko aplinkas.
aiksteles naujais
erdves, kurios skatins vaikus
.
. .
1reng1ma1s.
judeti, buti aktyviais ir sveikais.
Iki 2019 lapkricio men.
Atlikti B korpuso II
Pagerejo fizine aplinka,
laiptines remontci
atitinkanti Lietuvos higienos
(perda:Zyti sienas,
normas.
sutvarkyti laiptus).

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
ildoma suderinus su svietimo ·stai os vadovu

,,,__
(~vietimo jstaigos savininko te~
----a~fas)

pareigas jgyvendinantios insti~
(dalinink4 susirin kimo) jgalioto asmens
pareigos)

S sipaiinau.

e . dL./u M:> !'UL

'

(N timo jstaigos vadovo pareigos)

(~

(para~as)

Joniskio rajono savivaldybes
meras

. <vardas.::ir i:1a'<arde)
Ged unmas l.;epuus

~;~

.r

dPELa ~ ' rffe'g CJc2- ,t,C

(vardas ir pavarde)

(data)

