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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
Joniskio rajono Zagares vaik4 lopsel is-darfelis ,,Yysniukas" yra savarankiska Joniskio rajono
savivaldybes biudietine istaiga, vykdanti ikimokyklinio ir priesmokykl inio ugdymo programas ir teike (iki
20 18-1 1- 12) socialines globos paslaugas ikimokyklinio amziaus be tev4 globos likusiems ir socialines
rizikos seim4 vaikams. 2018 metais lopselyje-darfolyje buvo ugdomi 68 vaikai, veike keturios grupes:
ankstyvojo, ikimokyklin io, priesmokyklinio ir globos vaik4 grupes.
lkimokyklini s ugdymas vyksta pagal Zagares vaik4 lopselio-dar:Z.elio ,,Vysniukas" ugdymo
program'! ,,Vysniuko dieneles", kurios ugdymo turinyje numatytos vaiko esmines nuostatos ir gebejimai,
vaiko veiksenos. Programoje turinys orientuotas i vaiko kompetencij4 ugdym!}, reikaling<i to limesniam
vaiko asmenybes ugdymui.
Priesmokyklinis ugdymas organizuojamas pagal ,,Bendraj'! priesmokyklinio ugdymo ir ugdymos i
program'!".
jstaigos strateginiai tikslai ir analize.
I. Strateginis tikslas - pagerinti ugdymo proceso kokyb<,\ pereinant nuo per didelio pedagogo
dominavimo i S'!lyg4 vaik4 iniciatyvoms ir saviraiskai sudarym'!.
• Kokybiskai vykdyti ikimokyklinio ir priesmokyklin io ugdymo (si) programas. Sukurta lopseliodarielio ugdymo programa, kurios turinys atsispindi grupi4 veiklos programose.
• Siekti ugdymo individualizavimo atsizvelgiant i vaiko poreikius, gebejimus, tev4 IUkescius. 85 %
aukletoj4 ugdymo planai koreguojami nuolatos pagal vaik4 darom'! pafang<i, pasiekimo lygj.
Formuojamas teigiamas jstaigos jvaizdis. 80% vaik4 jgijo meninio
ugdymo kompetencij'!
dalyvaudami ivairiuose konkursuose, renginiuose, uzsiemimuose, bei neformaliame meniniame
ugdyme. Efektyvi logopedo teikiama pagalba 100%. Mokslo met4 pabaigoje sumazejo vaik4
skaicius, turinci4 kalbos sutrikim<i.
• Sudaryti s<ilygas sekmingam ugdymo proceso jgyvendinimui. Pedagogai ir bendruomenes nariai
kele kvalifikacij<i nuo 11 iki 30 valand4 per metus (vienam asmen iui). 25% pedagog4 ugdymo
procese naudojo IT. ISplestos edukacines erdves ivairiai ugdomaja i, tiriamajai veiklai. jsigyta
siuolaikini4, kokybisk4 ugdymo priemoni4, pagal finansines galimybes ( 100%). PUP aukletojos
bendradarbiavo ir domejosi vaik4 adaptacija gimnazijoje. Pleciama edukacine veikla uz istaigos rib4
(saugaus eismo, gamtos pazinimo, susipazinimo su profesijomis pamokeles, praktines veiklos
pamokeles... ), tobulejo vaik4 supazindinimas su istorijos paveldu. Pastebeti gabus vaikai, kurie
dalyvavo jvairiose veiklose, konkursuose, meno sventeje, lanke meno mokyklos dailes ir teatro
uzsiemimus.
2. Strateginis tikslas - puoseleti istaigos ivaizdj, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
• Palaikyti partneriskus rysius su kitomis ugdymo jstaigomis. Dalyvauta Svencioneli4, Si lutes,
Kauno 1.-d. organizuotuose projektuose. Vykdyta bendra veikla su Zagares gimnazija, Zagares soc.
Paslaug4 centru, Zagares spec. mokykla.
• Tysti krypting'! bendradarbiavim'! su esama is socialiniais partneriais. Bendradarbiavimas su
Joniskio PPT. jsijungta i rajono visuomenes sveikatos biuro organizuojamas akcijas, asociacijos
,,Sveikatos ielmeneliai" veiklas. Vykdyta veikla projekte ,,Mes rusiuojam". Aktyvus bendruomenes
nari4 dalyvavimas Europos judumo savaiteje, Sveikatos mokymo ir lig4 prevencijos centro akcijoje.
Dalyvauta Zagares miesto bibliotekos, Zagares regioninio parko, Zagares kultiiros centro renginiuose,

organ izuoti renginiai siose jstaigose.
• Teikti informacij<J apie istaig<J vi suomenei. Skelbta informacij<J apie jstaig<J ,,Sidabreje". ,,S iauli4
kraste". Atnauj inama informac ij<J apie darZ:elio veikl<t jstaigos tinklapyje W\\w.zagarcsvysniukas. lt
• Tobu linti bendruornenes nari4 bendravirn<J ir bendradarbiavim<J. jstaigoje vyrauja bendruomenes
nari4 pagarba, pasiti kejirnas vienas kitu. Bendruornenes nariai, pagal jstaigos vidaus isivertinirn<J, tik
dalinai prisiirna atsakornyby uz bendrai priimtus sprendimus. I 00 % darbuotoj4, vaikL1 tevelit1 jauciasi
saugus tvarkingoje, jaukioje apl inkoje. Bendruomenes nari4 (darbuotojai, teveliai) noriai dalyvauja
vykdytuose renginiuose, akcijose. Parnineti darbuotoj4 jubiliejai, kitos progos. Pagal tinansines
galirnybes, bei zrnogiskuosius isteklius kurta patraukli jstaigos vidaus ir isores aplinka. Darbo grupes
renge planus, vykde isivertin im<J, inventorizacij q...
3. Strategi ni s tikslas - padeti vaikarns suprasti, kaip augti sveikam ir saugiarn, isvengti pavojingt1
rnedziag4 ir rizikingo elgesio.
• Vykdyti istaigos darbuotoj4 kva litikacijos tobulinirnq ir tev4 sviet irn<J. Tobu lintos vaik4
specialiosios kornpetencijos, suteikta sveikatos saugojirno zini4. Aukletojo parengtos, pagal ugdytini4
arnzi4, ATKPVM vartoj irno prevencijos prograrnos jgyvendinirno planai, uzsiernirn4 planai.
Ugdytini 4 teveliai is anksto pradeti pazind inti su sveiko rnaisto va lgiarasciais. Nuolatos buvo
konsu ltuojarnasi su VTAS, soc. paramos skyriurni, atsirandanciq problem4 ternornis. Sekrn ingai
tevai, aukletojos ir ugdytiniai konsultuojami vaikq kalbos sutrikirno, jq salini rno klausimais.
Logopedo konsu ltuoti rupirnais klausimais, parengtos rekomendacinio pobudzio skrajutes
aukletojorns ir tevarns. Bendrosios praktikos slaugytojos parengtos ataskaitos apie sveikatos ugdyrn<J
istaigoje, pristatytos tevq susirinkirnuose. Yykdyta tevarns, visuomenei nuolatine inforrnacine sklaida
apie istaigos veikl'! svetaineje, ziniasklaidoje, grupi4 stenduose. Uztikrintas vaik4 saugurnas kelyje:
praktines saugaus eisrno pamokeles, pokalbiai, bendradarbiavirnas su rajono policijos darbuotojais.
• Turtinti vaiko sveikatos stiprinirno ir grud inirno igudzi4 ugdyrnui rnaterialiny bazy. Atnauj intas
sporto inventorius, isigyti treniruokliai vaikams. Bendrosios praktikos slaugytoja 2 kartus rnetuose
vykde protilaktiny globos vaik4 sveikatos prie:liur<J, uztikrino saugos ir pirrnines sveikatos prieziur<J.
Rengtos sportines sventes istaigoje ir SU Zagares girnnazija.
• Dalintis darbo patirtirni ir rnetodine rnedziaga, padedancia geriau forrnuoti vaikt1 sveikos
gyvensenos jgudzius ir nuostatas. Bendrosios praktikos slaugytojos kaupta inforrnacij q apie
globojam~4 vaikt1 sveikatos bukly, teikta infonnacija ivairioms jstaigom s va ik4 sveikatos
klausimais. Darbo patirtimi ir rnetodine rnedziaga dalintasi kolektyvo ribose tarp aukletoj4.
TOBULINTI:
1. lndividualit1 programq kurimas.
2. Pedagog4 IT naudojirnas ugdymo procese.
3. Edukacine veikla uz jstaigos rib4 .
4. Dalyvauti Lietuvos Respubl ikos ikirnokyklin io ir priesmokyk linio ugdyrno mokyrnuose.
5. Kryptingas bendradarbiavirnas su esamais soc. partneriai s, ieskoti nauj4.
6. Teikti inforrnacij<J apie istaig<t visuornenei.
7. Tobu linti bendruomenes nari4 bendravirn<J ir bendradarbiavirn<J (prisiirnti atsakornyby uz bendrai
priimtus sprendirnu s).
8. Vykdyti jstaigos darbuotoj4 kva litikacijos tobul inim<J ir tev4 svietim<J .
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Rezultat4 vertinimo rodikliai
Met4 uzduotys
(kuriais vadovaujantis
Siektini rezultatai
(tol iau - uzduotys)
vertinama, ar nustatytos
uzduotys ivykdytos)
1.1 . Tobul inti savo
lsklausyta ne maziau Kiekybinis rod ikli s - dalyvauta
16 val. akademini4
kvali fikacijos mokymuose 16
profesiny
valandt! per metus
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kornpetencij&

Pasiekti rezultatai
ir j4 rodikliai
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pazymej imai:
,,lkirnokyklinio ir

1.2. Uztikrinti
dokument4 valdymo
sistemos
administravimo
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1.3. Uztikrinti asmens
duomen4 apsaugll
pa gal atnauj intus teises
akt4 reikalavimu s.

2. Uzduo

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

!staigos dokumentai
tvarkomi
elektroni neje erdveje,
jstaigos darbuotojai
naudojais elektroni ne
dokument4 va ldymo
sistema.

lstaigos darbuotojams suteikti
pri sijungimo prie kontoros
slaptafodziai ir vardai .
Darbuotojai apmokyti kaip
prisijungti prie ,,Kontoros",
va ldyti (perskaityti,
issispausd inti ) gautu s rastus)

Patvirtinti reikalingi
jstaigos teisiniai
dokumentai ir
tvarkos, supazindinti
darbuotojai.

Patvirtinti tvarkos aprasai del
asmen4 duomem1 apsaugos,
taisykles, supazindinti
darbuotojai, bendruomene

priesmokyklinio
amziaus vaik4
kalbos raida bei
klabos sutrikim4
prevencija·' (6 val.),
,,Metinis
darbuotoj o veiklos
vertinimas" (6 ak.
val.), ,,Darbo
uzmokescio
skaiciavimo
ypatu mai va lstybes
ir savivaldybi4
jstaig4
darbuotojams" ( 4
va I.).
14 jstaigos
darbuotoj4
savarankiskai
naudojasi
dokument4
valdymo sistemoje
,, Kontora". 2019
m. istaigos
dokumentacijos
planas tvarkomas
dokument4
valdymo sistemoje
,,Kontora"
l .Sukurtos ir
patvirtintos Zagares
vaik4 lopsel iodarfelio,, Vysniukas
·· asmens duomen4
tvarkymo bei vaik4
asmens duomen4
tvarkymo ta isykles.
2. Paskirtas
darbuotojas, kuri s
atliks asmens
duomem1 apsaugos
pareigiino
funkcijas. 3.!staigos
bendruomenei
pravestas video
seminaras ,,Asmens
duomen4 apsauga
svietimo jstaigose"
2018-03-21 ( 100%
darbuotoilJ).

buvo

2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(.P'' Idoma, Jei
.. buvo at l'k
1'ta pap1'Idom4, svanu JSta1.gos ve1'kl, os rezu Itatams)

Uzduotys I veiklos
3. 1. Globos grupes uzdarymas, atsiskaitymas SU
atleidziamais darbuotojais.
3.2. lnicijavau tobuli nti meniu, pagal knygos
rekomendacijas ,,Sveikatai palankus technologini4
korteli4 ir valgiarasci4 rinkinys". {gyvendinti
specia lfis perspektyviniai valgiarasciai ir naujos e l.
technologines korteles.

Poveikis svietimo jstaigos veiklai
Raciona lus finans4 naudojimas,
nepakenkiant optimaliam jstaigos
funkcionavimu i.
Perspektyv iniai valgiarasciai atitinka naujo
vaik4 maitinimo aprafo reikalavimus, kurie
jsigaliojo nuo 20 18 m. rugsejo Id.
(i sakymas del
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 20 11 m.
lapkricio 11 d. jsakymo nr. v-964 ,.Del
..
ma1tin 1mo organizav11no ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose Ir
vaik4 socialines globos jstaigose tvarkos
aprafo patvirtinimo pakeitimo" ).

3.3.
3.4.
3.5.

4.

Pakore~uotos

prae.iusiq metq veiklos uzduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai
Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuria is vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Uzduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jq rodikliai
uzduotys jvykdytos)

4. 1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5 .
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PASIEKTl) REZULTATl) VY KDANT UZDUOTIS JSIVERTI NIMAS IR
KOMPETENCIJ l) TOBULINIMAS

5. p as1e
. ktq rezu tatq vy kd ant uz"' duohs JS1verhmmas
Uzduoci4 jvykdymo aprasymas
5. 1. Uzduotys jvykdytos ir virsij o kai kuriuos sutartus verti nimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. jvykdytos tik kai kurios uzduotys paga l sutartus vertin imo rodikli us
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Pazymimas atitinkamas
langel is
Labai gerai D
Gerai x
Patenkinamai D
Nepatenkinarnai D

6. Korn etenci · os, kurias noret tobulinti
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IV SKYRI US
VERTI NIMO PAGRI NDJMAS IR SIOLYMA I
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: siulome direktores veikla pagal 2017-2018 mokslo mety
veiklos piano rezultatus ir papildomai atliktas uzduotis, direktores veikl§ jvertinti gera i.
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(mokykloje - mok)/klos tarybos
(paraSas)
jgaliotas asm uo, Svietimo pagalbos jstaigoje sav ivaldos institucijos jgaliotas asmuo
I darbuotoj4 atstovavimq jgyvendinantis asmuo)
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8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

I

(Svietimo jstaigos savininko 1ses ir
':-~---pareigas jgyvendinan~ios instituc1JOS
(dalin ink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)
Galutini s met4 veiklos ataskaitos jvertinimas ---j~-f-'-~
-----

IV SKYRI US
KIT{) METl) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODI KLIAI
9. Kitq metq uzduotys
(nustato mos ne maziau ka1p
. 3.ir ne daug1au k a1p
. 5 uz~ d uo tys)
Uzduotys
9.1. Gerinti ugdymo prieinamum()

9.2. Atnauj inti lopselio-dar:Zelio
lauko edukacines erdves.

9.3. Tobulinti asmenines profesines
kompetencijas

9.4.
9.5.

iektini rezultatai
Uztikrinti ikimokyklinio ir
priesmokyklin io
ugdymo(si) program4
prieinamum<i socialiai
pafo idziamiems ir atokiai
nuo dar:Zelio gyvenantiems
va ikams
Modernizuotos lauko
judejimo ir saugumo
poreikius atitinkancios
erdves
Dalyvauta kva lifikacij os
tobulinimo renginiuose

Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uzduotys jvykdytos)
Atidaryta sava itine grupe, toliau
gyvenanci4 seim4 vaikai bus
atsivefami i savaitiny grupy.
Nustatytos tvarkos, teisiniam
savaitines grupes funkcionavimui .

Lauko aikste les atnaujin imas
(irengta sporto aikstele su gumines
dangos pagrindu) is surinkt4 tev4
imok4 ugdymo rei kmems
Dalyvauta ne maziau 10 ak.
valand4 kvali fikac ijos tobulinimo
renginiuose ir gauti kva lifikacini ai
pazymej imai, patvirtinantys
patobulintas profesines
kompetencijas.

l 0. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali bfiti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos jtakos jvy kdyti sias uzduotis)
( pl"Id oma su dennus
.
. .
su sv1et1mo 1sta1gos
vadovu )
10.1. Zmogisk4.i4 ir finansini4 isteklil! stoka.
I 0.2. Teises akt4 pasikeitimai .
10.3.
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pareigas jgyvendinantios inst1tuc1JOS
(dalinink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)
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