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ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
Joniskio vaikq darlelis ,,Vyturelis" yra biudZetine savivaldybes jstaiga, ugdanti
ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikus. 2018 metais darZelis ugdym~ organi:zavo
vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programa ,,Vaikystes sodas" ir priesmokyklinio ugdymo
programa. I sias programas buvo integruojamos: Sveikatos stiprinimo programa, emocinio
intelekto ugdymo programa Kimochis ir priesmokyklinio ugdymo priemoni4 komplektas 0 PA
PA.
Darlelj lanke 148 vaikai, buvo formuojamos 8 grupes: 2 ankstyvojo am.Ziaus, 3
ikimokyklinio am.Ziaus, 1 misri ikimokyklinio am.Ziaus, 1 priesmokyklinio amZiaus ir 1 misri
ikimokyklinio priesmokyklinio amziaus. Pedagogai ugde 55 specialiaj4 ugdymosi poreiki4
turinCius vaikus (kalbos ir kalbejimo sutrikimai). Pedagogineje psichologineje tarnyboje jvertinta
11 vaik4, is jq 4 turintys dideli4 specialiaj4 ugdymosi poreiki4.
2018-2020 metq strategijos ir 2018 metq metinio veiklos piano tikslq jgyvendinimui
buvo telkiama visa bendruomene. Pagrindinis tikslas - tobulinti ugdymo kokyby, kuriant
palanki'!, saugi~ sveik'!, vaikq ugdym~ skatinanci'! aplink~. Didelis demesys buvo skirtas
ugdymo turinio planavimui, organi:zavimui, jj pritaikant skirtingq poreiki4 ir gebejim4 vaikams,
vaikq gebejim4 vertinimui, ugdomosios aplinkos kUrimui, lauko aikstynq, edukaciniq erdvi4
sukUrimui, tautines savimones puoselejimui. Ugdomoji veikla buvo organizuojama grupese ir
lauke. Skatinau pedagogus organizuoti veiklas netradicinese aplinkose: l1Z darlelio teritorijos
ribq, jvairiose isvykose, teveli4 darbovietese, gamtoje, kitose neformaliose aplinkose. Tai padejo
vaikams geriau patinti save ir draugus, juos supanci'l aplink'l, ugde pasitikejim'! savimi, moke
orientuotis aplinkoje, jvairiose situacijose. Pilietiskumo ugdymui bei vertybiniq nuostatq
formavimui pedagogai organi:zavo savaity be patyci4, isvyk'l j Seneli4 namus. Grupiq pedagogai
su ugdytiniais ir jq teveliais vykde sveikatos stiprinimo, ekologinius trumpalaikius ir ilgalaikius
projektus.
Sudariau audito grupy, kuri atliko platajj audi~. Rudenj buvo pradetas vykdyti giluminis
auditas pagal 3 sritj- Vaiko ugdymo(si) pasiekimai.
Telkiau bendruomeny rinkti antrines atliekas. Dar:Zelis dalyvavo nacionaliniame
aplinkosaugos projekte ,,Mes riiSiuojam", visa bendruomene rinko baterijas ir elektronincr
technik~ kuriuos iskeiteme i knygas ir metodines priemones.
Vaikams buvo sudarytos s'!lygos lankyti papildomo ugdymo biirelius: krepsinio,
aerobikos, muzikos, dailes, soki4 ir angl4 kalbos.
Da.rZelyje dirba aukstos kvalifikacijos pedagogai: 1 ekspertas, 5 metodininkai, 11 vyr.
aukletoj4. Pedagogus skatinau aktyviai dalyvauti jvairiuose kvalifikaciniuose seminaruose,
kursuose, respublikinese metodinese-praktinese konferencijose, parodose, konkursuose.

Direktorius tobulino kvalifikacij<J vadybines kompetencijos, korupcijos, finansq, sveikatos,
darbuotojq motyvacijos, mobilizacijos seminaruose, dalyvavo konferencijose, patirties sklaidos
veiklose.
Darfelis aktyviai bendradarbiavo su rajono, respublikos, ufsienio ikimokyklinemis
istaigomis, mokyklomis, socialiniais partneriais. Labai dZiugina ir suteikia daug teigiam4 emocij4
ugdytiniams ir pedagogams glaudus bendradarbiavimas su Latvijos Respublikos Auces
savivaldybes darfeliu ,,Piladzitis".
Nuolat buvo bendradarbiaujama su ugdytini4 tevais: vyko visuotiniai, grupi4, tevq
tarybos susirinkimai, buvo skaitomos paskaitos tevams, stengiamasi juos jtraukti i ugdymo
proceSCJ, aptariarni vaikq adaptacijos, pasiekim4 vertinimo, ugdymo(si) klausimai. Tevai aktyviai
dalyvavo organizuojamose parodose, projektuose, ugdomojoje veikloje. 2% paramos uZ 2017
metus gauta 1258,17 el1T4, kurie bus skirti lauko aiksteliq jrengimq isigijimui.
Lietuvos 100-mecio jubiliejui pedagogai inicijavo daug jdomiq, prasmingq renginiq,
kuriuos padejau jgyvendinti. Vasario 16-ajai skirtas sventinis renginys, apimantis viSCJ Lietuvos
istorij<J, ,,Mafom rank.elem apglebkim gimt<J salj", buvo parodytas mus4 partneriams is Latvijos
Respublikos Auces savivaldybes vaikq darfelio ,,Piladzitis", kurie atvyko pasveikinti valstybes
sventes proga. Dar sis renginys buvo parodytas darZelio bendruomenei M . Slanciausko
progimnazijos meno saleje. Jubiliejaus proga darZelis Lietuvai dovanojo rengini4: ,,As begu 2018", ,,Simtas nameli4 Lietuvos pauksteliams" (teveliai padare 110 inkileli4 pauksteliams),
,,100 moliugq svente", ,,PeledZiukq" grupes ugdytiniai su teveliais nupyne 100 met:rq tautiny
juost<J, papuose darfelio aplink<J pavasarinemis gelemis ,,100 Zied4 Lietuvai", sukurta knyga
,,Maiom rank.elem apglebkim gimt<J sali" i kuri<J sudeti grupiq vaikq ir teveliq palinkejimai
Lietuvai, padarytas nuotraukq albumas ,,Simtas da.rZelio akimirkq". Baigiantis metams teveliai
sukfue 110 sventiniq nameliq, kurie darZelio patalpose virto Kalediniu miesteliu.
Inicijavau prisijungim<J prie socialinio tinklo Facebook, kur buvo teikiama aiski,
prieinama, sisteminga informacija apie dar2elio veikl<J, ugdymo proces<J.
Dar2elio specialistai, grupi4 pedagogai turi nesiojamus kompiuterius, kurie yra sujungti i
bendr<J tinkl<J. Veiklos planavimas, vaikq lankomumo Ziniara5ciq pildymas, valgiara5ciq
sudarymas - visa tai daroma informaciniq technologijq pagalba. Vyr. buhalteris viSCJ buhalteriny
apskait<J vykdo programose LABBIS, BONUS.
2018 metai buvo baigti be skolq, dar2eliui skirtos lesos panaudotos pagal programas.
Priesmokyk.linems grupems nupirktos interaktyvios SMART lentos, lopselio grupems pakeisti
staliukai ir kedutes, 7 grupems pakeistos vaikq persirengimo drabuZines. Virtuveje pakeistos
kriauk.les ir stalai, jsigyta naujos jrangos maisto gamybos procesui gerinti, nupirkti 2 saldytuvai
maisto produktams laikyti sandelyje. Sutvarkytas silumos mazgas ir pakeistas silumokaitis, kurio
pakeitimas labai pagerino kar5to vandens kokyby. Atlikti elektrotechnikos, elektronini4 rysi4,
gaisrines signalizacijos ir apsaugos signalizacijos projektavimo darbai. Atlikti vidaus patalpq
biik.les gerinimo darbai: smulkiis grupiq, valgyk.leles, sandelio
remontai, sporto saleje
sutvarkytos sienos. Telkiau bendruomeny aplinkos tvarkymo, teritorijos grqfinimo darbams.
Dar2elio mikrok.limatas demokratiskas, grindZiamas skaidrumo ir lygiq galimybiq
principu. Visada palaikau ir skatinu bendruomenes nariq aktyvum<J. vertinu ir padedu igyvendinti
jq idejas. Darbuotojai zino savo pareigas ir prisiima atsakomyby.
Sudariau S<Jlygas Vilniaus universiteto Edukacines ir vaiko psichologijos magistrei
da.rZelyje atlikti tyrim<J ,,Priesmokyklinio amZiaus vaikq vykdomosios funkcijos ir tevq teikiama
parama". Ausros gimnazijos moksleiviai lankesi darZelyje ,,Karjeros savaite 18", buvo
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supafindinti su da.rZelyje vykstancia veikla, profesijomis.
Atnaujinau darbuotoj4 pareigybi4 aprasymus, supaZindinau darbuotojus ir patvirtinau
naujus tvarkos apra5us, Etikos kodekS<J.
Dalyvauju Joniskio rajono savivaldybes specialiosios tikslines dotacijos mokymo les4
dalies, tenkancios savivaldybei, apskaiciavimo, paskirstymo ir naudojimo darbo grupes veikloje.
Didfiausia problema- netvarkingos, suskilinejusios, sutrupejusios pagrindini4 lauko tak4
plyteles, atsirad~ dideli tarpai tarp j4. Vaikams saugumo nesuteikia da.rZelio teritorijoje jkurtas
Joniskio svietimo centras, nes dafnai paliekami atidaryti vartai, po teritorijq vaikSto svetimi
Zinones. Valgykleleje reikia pakeiti stalus ir kedutes, nes sie baldeliai tarnaujajau 35 metus.
Direktorius 2018 metais padejo gerinti vaikli da.rZelio ,,Vyturelis" ugdymo(si) ir veiklos
rezultatus, sudarydamas S<J}ygas tobulinti ugdymo(si) koky~, gerinti ugdymo s~ygas, dalyvauti
jvairioje svietejiskoje veikloje ir skleisti gerajq darbo patirtj.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pa2rindiniai praejusiq metll veiklos rezultatai
Rezultatq
vertinimo rodikliai
Metq uZduotys
(kuriais
(toliau Siektini rezultatai
vadovaujantis
Pasiekti rezultatai ir j4 rodikliai
u.Zduotys)
vertinama, ar
nustatytos u.Zduotys
jvykdytos)
Direktoriaus jsakymu paskirta
audito grupe 2018 m. gegu.Zes
menesj atliko planui audiui,
jvertino 5 veiklos
sritis
(ikimokyklinio
ugdymo
mokykl 4
kultiira,
vaiko
Atlikti jstaigos
1.1. Inicijuoti
ugdymas ir ugdymasis, vaiko
Planui
veiklos
planu i veiklos
ugdymo(si) pasiekimai, parama
pianui ir
jsivertinimq atlikti
jsivertinimq ir
giluminj veiklos
lf pagalba vaikui, seimai ir
giluminj veiklos
iki 2018-05-31
IUM valdymas ).
Rudenj
jsivertinimus
jsivertinim'! pagal 3 Giluminj veiklos
pradetas giluminis auditas
sriti - vaiko
jsivertinimq atlikti
pagal 3 sritj ,,Vaiko ugdymo(si)
ugdymo(si)
iki 2018-12-31
pasiekimai" - 3. I . veiklos
pasiekimai.
rodiklj ,,Vaiko raidos ir
pasiekim4
vertinimas".
Teveliams
rr
pedagogams
isdalintos anketos del vaikli
vertinimo. Anketos duomenys
dar apdorojami.
1.2. Skatinti
Pedagogai
Veiklas organizuoti fdomios, prasmingos veiklos,
pedagogus
organizuos jvairias per mokslo metus.
naudojant tik natiiralias
organizuoti
medZiagas, vyko darZelio
ugdom~ias veiklas
teritorijoje ir 1lZ jos rib4.
ugdomaj~ veiklq netradicinese
aplinkose
U gdomosios veiklos buvo
netradicinese
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aplinkose

1.3. Gerinti
vaikq saugumq
ir higienos
reikalavimus
uZtikrinanciq
aplinkq

1.4. Pletoti
rysius su
l1Zsienio
partneriais

1.5. Sudaryti
sqlygas vaikq
sveikatos
stiprinimui
lauke

organizuotos: Bariiinq poilsio
zonoje, Joniskio priesgaisrinio
gelbejimo tarnyboje, Joniskio
duonos kepykloje, pa8te,
Joniskio silumineje katilineje,
istorijos ir kultiiros muziejuje,
poilsio parke, Saules gatves
parke, Raudonojoje sinagogoje,
parduotuvese, Melioratoriq
aikStes teritoriioie.
Nuo 2018 m. rugsejo 1 d. buvo
Pertvarkyti jstaigos Iki 2018-09-01
pertvarkyti aptarnaujancio
darbuotojq darbo
pertvarkyti jstaigos
personalo etatai, kad
krtivius, nevirsijant etatus, kad grupese
kiekvienoje grupeje dirbtq po 1
Joniskio
butq uZtikrintas
aukletojo padejejq. I aukletojo
vaikq saugumas ir
savivaldybes
padejejas dirba valgykleleje.
tinkamas higieniniq
patvirtintq etatq
Sis pertvarkymas pagerino
skaiciaus
reikalavimq
pedagogq darbq, uZtikrino
vykdymas
vaiku saugum~.
Darfelis palaiko labai
draugiskus rysius su Latvijos
Respublikos Auces
savivaldybes vaikq dadeliu
,,Piladzitis". 2018 metai
Bendri renginiai
Lietuvos ir Latvijos valstybiq
Aktyviai
Lietuvos ir Latvijos simtmecio metai. Dadeliq
bendradarbiauti su
simtmeciq proga pedagogai ir ugdytiniai buvo
Latvijos
vasario 16 d. ir
susitikcr net 4 kartus: vasario 15
Respublikos Auces
lapkricio 18 d.
d. latviai buvo atva.Ziavcr
savivaldybes vaikq
Jungtinis daneliq
sveikinti darZelio
darZelio
renginys Zagareje
bendruomenes Lietuvos
,,Piladzitis"
gegl1Zes 31 d.
simtmeCio proga; kovo 14 d.
bendruomene,
darZelio komanda dalyvavo
organizuoti
draugiskose Lietuvos - Latvijos
bendrus renginius
sportinese vanybose Auceje;
Lietuvos ir Latvijos
gegl1Zes 30 d. mlisq dadeliai
100-meciq proga.
susitiko Zagares poilsio zonoje,
kur praleido kartu visq dienq;
lapkricio 18 d. vykome
sveikinti savo draugq Latvijos
100-cio proga.
Danelio teritorijoje vaikarns
buvo sukurtos edukacines
erdves, kurios skatina vaikus
Dadelio teritorijoje Iki 2018-08-01
judeti, grudintis, stiprina jl}
sukurti edukacines sukurti edukacines sveikatq. Erdves planavo, kiire
erdves, kurios
erdves lauke.
darZelio bendruomene pades stiprinti
darbuotojai ir teveliai. Padaryti
vaikq sveikatq
2 basq kojq takai: trumpas ir
ilgas; futbolo vartai ir krepsinio
stovai. Erdves planuojama kurti
ir 2019 metais.
(stebejimai lauke,
pasivaiksciojimai
l1Z darZelio ribq,
isvykos,
ekskursijos).
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2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos iS dalies del numatytif rizikq Gei tokiq buvo)

Uzduotys

Prie:Zastys, 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 papildom4, svari4 jstaigos veiklos rezultatams)

UZduotys I veiklos

Poveikis svietimo jstaigos veiklai

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4. Pakoreguotos praejusiq metq veiklos u:Zduotys Gei tokiq buvo) ir rezultatai

Uzduotys

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jq rodikliai
uZduotys jvykdytos)

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
IDSKYRIUS
PASIEKT() REZULTAT() VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJV TOBULINIMAS
5. Pasiektq rezultatq vykdant u:Zduotis jsivertinimas

Pafymimas atitinkamas
langelis

Uzduociq jvykdymo apra5ymas
5.1. UZduotys jvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Jvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai 0
Gerai X
Patenkinamai 0
Nepatenkinamai 0

6. Kompetencijos, kurias noretq tobulinti

~~CA \\o.<\ci\11~~ \A\_. ~!~-0~-)~
(~vietimo

istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

(data)

IVSKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS m SIULYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siillymai: Atsifvelgiant i 2018-2020 mety strategijos ir 20172018 m. m. veiklos piano pasiektus rezultatus ir rodiklius. sifilome darZelio direktoriaus veikla
ivertinti gerai.

~t_aa r:Jt.aueft:vI~· ata?Ol !/J

~a.'lk~2 (f!t01 ~J.&~u~li'
(mokykloj~OkYidos tarybos

(vardas ir pavarde)

'Q'.

(data)

igaliotas asmuo, ~vietimo pagalbos jstaigoje savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
/darbuotojq atstovavim~ jgyvendinantis asmuo)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(~v;etimo

jsta;gos saviDiiliO!ifo;ses

·~)

Joniskio rajono savivaldybes
meras

(vardas i.£.pavarde)
Gediminas cepu11s

pareigas jgyvendinan~ios institucijos
(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

j

Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas

cz a.1

IVSKYRIUS
KITl) METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAl IR RODIKLIAI
9. Kin, men, uiduotys
(nustatomos ne mafiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

Uzduotys
9.1. Tobulinti dadelio
informavimo sistem~

Siektini rezultatai
Gerinti informacijos ap1e
dadelio veikl~ skleidim~
organizuoti greitesnj vidaus
perdavim~
dokumentq
darbuotojams.

9.2.
Siekti
aktyvesnio
poreikio
mokymuisi,
informacijos jsisavinimui rr
perteikimui.

Skatinti
darbuotojus
kvalifikacij~
tobulinti
jgytas Zinias panaudoti savo
veikloje,
perteikti
bendradarbiams.
Lauke
(pasivaikSciojimo
9.3. Vidaus ir lauko erdves
erdves) ir vidaus patalpose
paversti edukacinemis
(koridoriai, laiptines) jkurti
erdvemis
edukacines erdves
9.4.
Skatinti
veikloje Veiklos
planavimui,
efektyviau
naudoti ugdytiniq vertinimui, vidaus
informacines technolociias
dokumenttJ
perdavimui
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Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
ilZduotys jvykdytos)
Da.rZelio
bendruomenei
tr
visuomenei
bus
teikiama
jvairiapuse informacija ap1e
dadelio veikl~. Darbuotojai
tarpusavyje lengviau dalinsis
informacija. Iki 2019-12-31
Kompetentingi
darbuotojai
savo veikloje pritaikys jgytas
Zinias,
skatins
tobuleti
bendradarbius, didins ugdymo
kokyh¥. Iki 2019-12-31
Naujos edukacines erdves
suteiks ugdytiniams naujq
potyriq,
lavins
kiiryb~
vaizduot¥. Iki 2019-09-01
Veiklos
planavimas
tr
orgamzavtmas informacinemis
technololriiomis
gerins

'
naudoti
technologijas

informacines darbuotoj4
palengvins

darbo

susisteminim~.

kokyby,
dokumen14
lki 2019-12-31

10. Rizika, kuriai esant nustatytos u.Zduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uiduotis)
(pildoma suderinus SU svietimo jstaigos vadovu)

110.1. U:~!! stoka
10.2. Nedarbingumo pafym<jimai
10.3.

(~v;etimo

jsta;gos sav;nIDko

t&fi ;,

~

Joniskio rajono savivaldybes
meras

(vardas it pavarde)
Gediminas Cepulis

pareigas jgyvendinantios institucijos
(dalinink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

Suspafinau. ,

(data)
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(~vietimo

//&1t · P/-Lo

(vardas ir pavarde)

jstaigos vadovo pareigos)
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