
eikalavimy svietimo jstaigos (isskyrus 
aukstyjy mokykly) vadovo mety veiklos 
ataskaitai 
priedas

v

Ukmerges vaikij lopselis-darzelis „Ziogelis“

(§vietimo jstaigos pavadinimas)

BIRUTES JUCEVICIENES 
(Svietimo jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

2018 M ETy VEIKLOS ATASKAITA

2019-02 -U3 Nr. 2 .0
(data)

Ukmerge 
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEG1NIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO {GYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo jstaigos strateginio piano ir jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

Vaiky lopselis-darzelis ir toliau t^sia savo strateginiy tiksly ir uzdaviniy jgyvendinimo keliy. 
Vienas is 2018 m. prioritety - ekologisko darzelio link. Rugsejo menesj pradejome dalyvauti 
respublikiniame pilotiniame projekte maitinant vaikus ekologiskais produktais. „Uz vietines 
ekologiskos produkcijos vartojimo skatinimy vaikij darzeliuose“ Ukmerges rajono savivaldybe 
tapo „Auksines krivules“ laureatais. Kuriant sveiky ir saugiy aplinky buvo organizuojami 
renginiai, paskaitos, isvykos, projektai. Vaiky sveikatos stiprinimas apeme visas ugdymo(si) 
sritis. Sveikatinimo ir ekologiskos gyvensenos priemoniy taikymas sustiprino vaiky fizin? ir 
emocin^ sveikaty. Grupese jkurtos SEU erdves. Toliau vykdomos socialinio emocinio ugdymo 
programos „Kimochiai“, ..Zipio draugai“.Visas must) pastangas vainikavo tai, kad jstaigos 
mergaiciy vokalinis ansamblis dalyvavo Lietuvos vaikij ir moksleiviij televizijos konkurse 
..Dainij dainele“ III etape. Ugdant pilietiskumo jausmy tapome „Pilietiskiausios ugdymo jstaigos 
konkurso nugaletoja“ Ukmerges rajone.
jstaigos bendruomene pasirode 2018 m. lapkricio 24 d. parodoje „Mokykla 2018“ ir vede 
Atradimy laboratorijos uzsiemimus „Ziogelio ir tetos Moles spalvotos paslaptys“, kuriy 
organizavo Ugdymo pletotes centras. Pedagoges dalijosi gertjja patirtimi rajone ir respublikoje. 
Ugdant motyvuoty ir tobulejanciy bendruomen^ ir siekiant bendro tikslo buvo organizuoti 
psichologiniai mokymai ikimokyklinio ugdymo mokytojy padejejoms. Vaiky, turinciy dideliy ir 
labai dideliy ugdymosi poreikiy prieziurai ir ugdymui uztikrinti. jsteigtas aukletojo padejejo 
etatas.

II SKYRIUS
M ETy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

L Pagrindiniai praejusiij meti) veiklos rezultatai

Mely uzduotys 
(toliau -  uzduotys)

Siektini rezultatai

Rezultaty vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jy  rodikliai

l.l.Profesines
kompetencijos
tobulinimas.

Skatinti integruoti 
naujy informacijy, 
taikyti jgytas zinias

Kvalifikacijos pazymejimai. 
Gerosios patirties sklaidos 
dokumentai.

Dalyvauta
kvalifikacijos
kelimo



praktiskai. 
Tinkamq ir jvairiij 
mokymosi metodq 
taikymas, 
gebejimas ir noras 
dalytis ziniomis, 
patirtimi.

seminaruose 105 
akademines 
valandas. 
Gerosios patirties 
sklaida rajone: 
„Kompleksine 
ugdomoji veikla 
pradinio ugdymo 
pedagogams“, 
2018-05-09. 
„Europa -bendras 
paveldas, kurj 
kuriame kartu“ , 
2018-05-09. 
„Ugdomoji veikla 
karjer^
pradedantiems 
specialistams“, 
2018-11-28. 
Gerosios patirties 
sklaida 
respublikoje: 
„Edukaciniq 
aplinkq 
pritaikymo 
ugdymui 
galimybes vaikq 
lopselyje- 
darzelyje 
„Ziogelis“, 2018- 
04-27.
„Programos 
„Zipio draugai“ 
integravimas j 
ugdymo 
programas“, 
2018-03-17.

1,2.Ekologiskos 
jstaigos kurimas.

Vaikij maitinimo
racione ne maziau
80 procentq
ekologiskq
produktq.
Atnaujinti
valgiarasciai.
Nauji patiekalai
patrauklus
vaikams.

Sutartys su tiekejais. 
Valgiarascii} sudarymas. 
Straipsniai spaudoje, TV 
laidq jraSai.
Ugdymo priemoniq 
jsigijimas.

2018 m. rugsejo 
19 d. patvirtinti 
valgiarasciai 
maitinimui su 
ekologiskais 
produktais.
2018 m. rugpjucio 
31 d. pasirasyta 
sutartis Nr.4 su 
Ukmerges rajono 
vartotojq 
kooperatyvu.
2018 m. spalio 31 
d. pasirasyta 
sutartis Nr. 5



Ukmerges rajono 
vartotojq 
kooperatyvu. 
Organ izuotos 
tevams maisto 
degustacijos, 
vaikams 
reguliariai 
vykdomos 
vaistazoliq arbatij 
gerimo valandeles 
is ekologiskq 
puodeliq 
(kiekvienas 
vaikas nusilipde 
puodelj arbatai). 
Lauke siltnamyje 
kiekviena grupe 
augina
prieskonius ir 
kitas darzoves. 
Grupese vaikai 
turi mobilias 
lysves, kuriose 
auginamos 
prieskonines 
darzoves, sejamos 
seklos.
Vaikai vyksta j 
edukacines 
isvykas j
ekologinius ukius. 
Bendradarbiaujan 
t su V§{ 
„Ekoagros“ 
jsigyta knyguciij 
ir kitij ugdymo 
priemoniq 
ekologiskumo 
link.

1.3.fkurti sod^ 
darzelio vaikams.

Sudaryti vaikams 
s^lygas 
patiriminiam 
ugdymui sodinti, 
laistyti ir priziureti 
augalus sode. 
Skleisti informacij^ 
apie ekologiSkij 
sodij naud^.

Pradetas sodinti ekologiSkas 
sodas.
Jkurti „Vabalq viesbuciai“.

Pasodinta dvi 
obelaites ir penki 
vaiskrumiai.

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos is dalies del numatytq riziki; (jei tokit} buvo)
Uzduotys Priezastys, rizikos



2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariij jstaigos veiklos rezultatams)____________________

Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1.2018 m. lapkricio 24 d. dalyvavome parodoje 
„Mokykla 2018“ ir vedeme Atradimij laboratorijos 
uzsiemimus „Ziogelio ir tetos Moles spalvotos 
paslaptys“, kuriq organizavo Ugdymo pletotes 
centras.

Suteikta galimybe pedagogems dalintis 
gerqja patirtimi, naujais ugdymo 
metodais ir ziniomis respublikoje.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

4. Pakoreguotos praejusiij meti) veiklos uzc uotys (jei tokiij buvo) ir rezu tatai

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatij vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovauj antis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jq rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATy VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIjy T OBULINIM AS

5. Pasiektq rezultatq vykdant uzduotis jsivertinimas

Uzduociq jvykdymo aprasymas Pazymimas atitinkamas 
langelis

5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai □
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai *
5.3. Jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

6. Kompetencijos, kurias noretq tobulinti___________________________________________
6.1 .Ugdymo proceso stebesenos, rezultatq analizes ir duomenq panaudojimo tobulinimas._____
6.2.Parirtinio ugdymo jgyvendinimo tobulinimas.______________________________________

(svietimo jstaigos vadovo pareigos) V _ / ( p a r a s a s )  (vardaylr pavarde) (data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siQlymai: (VcZe$ e Z  ^  ̂ <2 ■/■t-Zl/o e
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(mokykloje -  mokyklos tarybos -(paraSas) ^  ‘ (vardas ir pavarde) (data)
jgaliotas asmuo, svietimo pagalbos jstaigoje -  
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo 
/ darbuotoji} atstovavim^ jgyvendinantis asmuo)

8. (vertjnimas, jo pagrindimas ir siulymai: cCtX&GU (jJAG u JO Id ld CtryiQ,.

-Sq-h roLjx/h  9 7
(svietimo jstatfgos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinancios institucijos 
(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

ilQcJh<Lcu '\q CQ fc L ^  ' <>2' I °)
(vardas ir pavajrde) (data)

Galutinis rnetq veiklos ataskaitos jvertinimas

IV SKYRIUS
KITy METy VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitij meti) uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys)

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatij vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

9.1.Ugdymo procese toliau 
diegti siuolaikines informacines 
technologijas.

9.1.1 .Ugdymo veiklos
organizuotos
siuolaikiskai.
9.1.2.Sudarytos 
galimybes naudotis 
informacinemis 
technologijomis.

9.1.1 Ugdymo veiklose 
naudojami plansetiniai 
kompiuteriai.
9.1.2. jsigyta„Lego education44 
konstruktorii).

9.2. Inicijuoti patirtinio ugdymo 
metodij taikym^ ugdymo 
procese.

9.2.1. Atnaujinta ugdymo 
programa.
9.2.2. Naudojamos 
inovatyvios STEAM 
priemones.

9.2.1.{rengtos dvi edukacines 
erdves.

9.3.Inovatyvii) ugdymo(si) 
metodij ir IKT taikymas 
specialtyq poreikiq vaikams.

9.3.1. Ugdymo procese 
naudojamos IKT 
priemones.
9.3.2. Teikiama pagalba 
tevams.

9.3.1. Jrengta edukacine erdve 
su IKT technologijomis.
9.3.2. jstaigoje dirba logopedas, 
psichologas, specialusis 
pedagogas.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos(aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)________________________________________
10.1. Zmogiskieji faktoriai (nedarbingumas).__________________________________________
10.2. Nepakankamas finansavimas._________________________________________________



10.3.

SanYfliUui/ĵb fl^CAMZ^i
(svietimo jstaigos 
pareigas jgyvenaii

savininko teises ir 
nanCios institucijos

(dalininkij susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

■J&fc&kola., Jĥ Vc L-> •=£-!>W 9
(Vardasirpavarde) (data)

Susipazinau. '

(svietimo jstaigos vadovo pareigos) pavarde) (data)


