
Reikalavimq svietimo lstaigos (isskyrus 
aukst1}jq, mokyklq,) vadovo metq veiklos 
ataskaitai 
priedas 

Ukmerges vaikq lopselis-dadelis "Ziogelis" 

(svietimo jstaigos pavadinimas) 
____________.Birute Juceviciene ___________ 

(svietimo !staigos vadovo vardas ir pavarde) 

METV VEIKLOS ATASKAITA 

2019-01-15 Nr. ___ 
(data) 

Ukmerge 
(sudarymo vieta) 

ISKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS 

(Trumpai aptariamos svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano jgyvendinimo kryptys ir 
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) . 

Vaikq lopselis-darzelis ir toliau t~sia savo strateginiq tikslq ir uzdaviniq jgyvendinimo keliq,. 
Vienas is 2018 m. prioritetq - ekologisko damlio link. Rugsejo menesi pradejome dalyvauti 
respublikiniame pilotiniame projekte maitinant vaikus ekologiskais produktais. "UZ vietines 
ekologiSkos produkcijos vartojimo skatinimq, vaikq darZeliuose" Ukmerges rajono savivaldybe 
tapo "Auksines krivUles" laureatais. Kuriant sveikq, ir saugiq, aplinkq, buvo organizuojami 
renginiai, paskaitos, iSvykos, projektai. Vaikq sveikatos stiprinimas apeme visas ugdymo(si) 
sritis. Sveikatinimo ir ekologiSkos gyvensenos priemoniq taikymas sustiprino vaikq fizin~ ir 
emocin~ sveikatq,. Grupese jkurtos SEU erdves. Toliau vykdomos socialinio emocinio ugdymo 
programos "Kimochiai", "Zipio draugai".Visas mfisq pastangas vainikavo tai, kad jstaigos 
mergaiciq vokalinis a~samblis dalyvavo Lietuvos vaikq ir moksleiviq televizijos konkurse 
"Dainq dainele" III etape. Ugdant pilietiSkumo jausmq, tapome "PilietiSkiausios ugdymo istaigos 
konkurso nugaletoja" Ukmerges rajone. 
Istaigos bendruomene pasirode 2018 m. lapkricio 24 d. parodoje "Mokykla 2018" ir vede 
Atradimq laboratorijos uZsiemimus "Ziogelio ir tetos Moles spalvotos pasJaptys", kuriq, 
organizavo Ugdymo pletotes centras. Pedagoges dalijosi ger1}ja patirtimi rajone ir respublikoje. 

• Ugdant motyvuotq, 	 ir tobulejanciq, bendruomen~ ir siekiant bendro tikslo buvo organizuoti 
psichoioginiai mokymai ikimokyklinio ugdymo mokytojq padejejoms. Vaikq, turinciq dideliq ir 
labai dideliq ugdymosi poreikiq prieziiirai ir ugdymui uZtikrinti, isteigtas aukletojo padejejo 
etatas. 

IISKYRIUS 
METQ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1 P . d' 	 'kl .. a~rlD InIal prae.lUSl11 met., vel t os rezu ltatal 

I Metq uZduotys 
(toliau - uZduotys) 

Siektini rezultatai 

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uZduotys jvykdytos) 

Pasiekti rezultatai 
ir j q rodikliai 

1.1.Profesines 
kompetencijos 
tobulinimas. 

Skatinti integruoti 
naujq, informacijq" 
taikyti igytas zinias 

K valifikacijos paZymejimai. 
Gerosios patirties sklaidos 
dokumentai. 

. Dalyvauta 
kvaliftkacij os 
kelimo seminaruose 



praktiSkai. 
Tinkamq ir jvairiq 
mokymosi metodq 
taikymas, 
gebejimas ir noras 
dalytis ziniomis, 
patirtimi. 

Vaikq maitinimo 
racione ne maZiau 
80 procentq 
ekologiskq 
produktq.

1.2.EkologiSkos Atnaujinti
jstaigos kiirimas. valgiarasciai. 

Nauji patiekalai 
patraukliis 
vaikams. 

I 

105 akademines 
valandas. 
Gerosios patirties 
sklaida raj one: 
,,Kompleksine 
ugdomoji veikla 
pradinio ugdymo 
pedagogams", 
2018-05-09. 
,,Europa -bendras 
paveldas, kuri 
kuriame kartu" 
2018-05-09. ' 
"Ugdomoji veikla 
karjer~ 
pradedantiems 
specialistams" 
2018-11-28. ' 

, Gerosios patirties 
'"' 	 sklaida 

respublikoje: 
"Edukaciniq 
aplinkq pritaikymo 
ugdymui galimybes 
vaikq lop§elyje
d~Zelyje 
,,ziogelis", 2018
04-27. 
,,Programos "Zipio 
draugai" 
integravimas i 
ugdymo 
programas", 2018
03-17. 

2018 m. rugsejo 19 
d. patvirtinti 
valgiara§ciai 
maitinimui su 
ekologi§kais 
produktais. 
2018 m. rugpjucio 
31 d. pasira§yta 
sutartis NrA suSutartys su tiekejais. 
Ukmerges rajono Valgiarasciq sudarymas. 
vartotojq

S~aip.sniai spaudoje, TV kooperatyvu.
laIdq !rasai. 2018 m. spalio 31 
y?~?:mo priemoniq d. pasiraSyta 
lSIgIJlmas. sutartis Nr. 5 

Ukmerges rajono 
vartotojq 
kooperatyvu. 
Organizuotos 
tevams maisto 
degustacijos, 
vaikams reguliariai 
vykdomos I 



, 

c 

, 

vaistazoliq arbatq 
gerimo valandeles 
is ekologiskq 
puodeliq 
(kiekvienas vaikas 
nusilipde puodeli 
arbatai). 
Lauke siltnamyje 
kiekviena grupe 
augina prieskonius 
ir kitas darZoves. 
Grupese vaikai turi 
mobilias lysves, 
kuriose auginamos 
prieskonines 
darZoves, sejamos 
s&los. 
Vaikai vyksta i 
.edukacines isvykas 
i ekologinius Ukius. 
Bendradarbiaujant 
su VsJ "Ekoagros" 
jsigyta knyguCiq ir 
kitqugdymo 
priemoniq 
ekologiskumo link. 

1.3.Ikurti sod~ 
darZelio vaikams. 

I 

Sudaryti vaikams 
s~lygas patirtiniam 
ugdymui sodinti, 
laistyti ir priZiUreti 
augalus sede. 
Skleisti informacij~ 
apie ekologiSkq 
sodqnau~. 

Pradetas sodinti ekologiskas 
sodas. 
!kurti ;,Vabalq viesbuciai". 

Pasodinta dvi 
obelaites ir penki 
vaiskrUmiai. 

2. Uzduotys, neivykdytos ar ivykdytos is dalies del numatytq rizikq (jei tokiq buvo) 
Uzduotys Priezastys, rizikos 

2.1. I 
2.2. I 
2.3. I 
2.4. J! 

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos 
( 'ld . 'b l'kt 'ld 'kl 1 )tPl oma, .lei uvo at 1 a papl omq, sval'l1! !stalgos vel os rezu tatams 

2.5. I 


Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo istaigos veiklai 
3.1.2018 m. lapkricio 24 d. dalyvavome parodoje 
"Mokykla 2018" ir vedeme Atradimq laboratorijos 

Suteikta galimybe pedagogems dalintis 
genua patirtimi, 

. . 
ugdymo.nauJals 

uzsiemimus "Ziogelio ir tetos Moles spalvotos metodais ir ziniomis respublikoje. 
paslaptys", kuri~ organizavo Ugdymo pletotes 
centras. 



4. Pakore2uotos praejusiq mdq veiklos uZduotys (jei tokiq buvo) ir rezultatai 

4.L 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

Rezultatq vertinirno rodikliai 

Uzduotys Siektini rezultatai 
(kuriais vadovaujantis Pasiekti rezultatai 

vertinarna, ar nustatytos ir jq rodikliai 
uZduo!ys jvykdytos) 

i 
I 

-IDSKYRIUS 
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCI,JQ TOBULINIMAS 

5. Pasiektq rezultatq vykdant uzduotisjsivertinimas 

J 
i 
I 

I 
I 

Uzduociq ivykdyrno aprasyrnas ~i':. 
Paz)'!llirnas atitinkarnas I 

' lange lis 

Labai gerai 0 I 5.1. UZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius 
5.2. Uzduotys is esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai x 

5.3.lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai 0 
i 5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius 

. 
Nepatenkinamai 0 

I 

I 


panaudojimo tobulinimas. 

Birute Juceviciene 2019-01-15 
(vardas ir pavarde) (data) 

tobulinti 

Direktore 
(~vietimo istaigos vadovo pareigos) 

IVSKYRIUS 

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR sIOLYMAI 


7. Ivertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: _________________ 

(mokykloje - mokyklos tarybos (parMas) (vardas ir pavarde) (data) 

igaliotas asmuo, svietimo pagalbos istaigoje 

savivaldos institucijos igaliotas asmuo 

/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo) 


8. Ivertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: _________________ 

(svietimo istaigos savininko teises ir (par~as) (vardas ir pavarde) (data) 

pareigas !gyvendinancios institucijos 

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens 

pareigos) 


Galutinis rnetq veiklos ataskaitos ivertinirnas __________ 



IVSKYRIUS 
KITQ METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

9. Kitq metq uZduotys 
( .nustatomos ne maZlau kaiE 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys) 

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis UZduotys Siektini rezultatai 

vertinama, ar nustatytos 
uZduotyslvykdJ!os) 

9.1.Ugdymo procese toliau 9.1.1.Ugdymo veiklos 9.1.1 Ugdymo veiklose 
diegti siuolaikines informacines organizuotos naudojami plansetiniai 
technologijas. siuolaikiskai. kompiuteriai. 

9.1.2.Sudarytos 9.1.2. Isigyta "Lego education" 
galimybes naudotis konstruktoriq . . 
informacinemis 
technologijomis. 

9.2. Inicijuoti patirtinio ugdymo 9.2.1. Atnaujinta ugdymo 9.2;I\:cIrengtos dvi eduki~ 
metodq taikymq ugdymo programa. erdves. 
procese. 9.2.2.Naudojamos 

inovatyvios STEAM 
priemones. . 

9.3.Inovatyviq ugdymo(si) 9.3.l.Ugdymo procese 9.3.1. Irengta edukacine erdve 
metodq ir IKT taikymas naudojamos IKT su IKT technologijomis. 
specialqjq poreikiq vaikams. priemones. 9.3.2. Istaigoje dirba logopedas, 

9.3.2.Teikiama pagalba psichologas, specialusis 
tevams. pedagogas. 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos(aplinkybes, kurios gali 

tureti neigiamos itakos ivykdyti §ias uZduotis) 

(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu) 

IO.I.Zmo iskieji faktoriai·(nedarbingumas). 
lO.2.Nepakankamas finansavimas. 

(~vietimo istaigos savininko teises ir 
pareigas igyvendinancios institucijos 
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens 
pareigos) 

SusipaZinau. 

(para~as) (vardas ir pavarde) (data) 

(svietimo istaigos vadovo pareigos) (parailas) (vardaS ir pavarde) (data) 


