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(gViCtimO iStaigos pavadillinlas)

DAIVOS ZALIENES
(gViCtimO iStaigos vadovo vardas ir pavardё )

ⅣIETu VEIKLOS ATASICAITA

Nr.

Joniもkis

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR ⅣIETINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Joni5kio vaikq lop5elis - darZelis ,,,{Zuoliukas" isteigtas 1977 m. rugpj[dio 1 d. [staigos
adresas - Latviq g.2,LT - 84147 JoniSkis. fstaigos intemeto svetaine http.:llazuoliukas-
ioniskis.ltl . Lop5elis - darZelis yra Joni5kio rajono savivaldybes biudZetine istaiga, turinti vie5ojo
juridinio asmens status4. {staigos kodas 290549940, Joni5kio vaikq lop5elis - darZelis
,,,{Zuoliukas" vykdo: ikimokyklinio ugdymo, priesmokyklinio ugdymo ir specialiqjq poreikiq
vaikams pritaikyas ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programas.

2017-2018 m. darZelilanke 153 ugdytiniai, kuriems buvo uZtikinamas ikimokyklinis ir
prie5mokyklinis ugdymas. Ugdytiniai turejo galimybg nemokamai tankyi dailes ir
choreografijos uZsiemimus. Ugdymo programas igyvendino 21 pedagogas, 2017-2018 m. m.
buvo sukomplektuota 10 grupiq: 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 t paveZsrmo paslaugos, kurias
teike Joni5kio paslaugq centras.

LopSelyje - darlelyje dirba kvalifikuoti pedagogai: 3 metodininkai, 15 ryr. aukletojq ir
2 aukletojos, Skatinu pedagogus aktyviai dalyvauti kvalifikaciniuose seminaruose, kursuose,
konferencij o se, parodose ir konkursuose,

fstaigoje 2016-2018 metq strateginio ir 2017-2018 metq veiklos planuose numatyti
tikslai ir uZdaviniai buvo orientuoti i kokybi5k4 ir visapusi5k4 vaiko ugdym4, pasiekimq ir
paZangos vertinim4, pedagogq dalykiniq ir asmeniniq kompetencijq tobulinim4si bei saugios ir
sveikos aplinkos k[rim4.

Ugdymo procesui organizuoti pasitelkti ivairus ugdymo metodai, budai, priemones.
Aktyvus da'lyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, rajono, istaigos organizuojamuose
renginiuose: akcijose, projektuose, Sventese, konkursuose sudare galimybes ugdytiniq
tobulej imui, realizavimui, tauti5kumo, bendrystes j ausmo limui,Darttelio ugd菫iniai



20l7-20l8m.m.dalyvavo3tarptautiniuosekonkuISuoSe,2arespublM
rajoniniuose renginiuose, kuriq metu buvo optimaliai tenkinami ivairiapusiai ugdytiniq poreikiai,
skatinama ugdytiniq saviraiSka, sistemingai ir kryptingai stiprinama vaikq sveikata, ugdomos
vaiko nuostatos, formuojamas socialus elgesys. Akcentuojant vaikq patrioti5kumo ugdym4 istaiga
organizavo tris Valstybes 100 - medio paminejimo renginius ir dalyvavo 19 tokiq renginiq uZ
istaigos ribq.

Ugdyiniq socialines, emocines patirties ugdymui, ivairiapusio paZinimo pletojimui buvo
organizuotos B paZintines edukacines i5vykos.

Sveikatos stiprinimas uZima svarbi4 viet4 istaigos vykdomojoje veikloje - sporto
renginiai, sveikos mitybos iprodiq diegimas, naujq valgiaraidiq parinkimas uZtikrinant sveik4 ir
pilnavertg mityb4, dalyvavimas respublikos ir rajono renginiuose sveikatinimo tema.
Dalyvavome projekte ,,Sveikata visus metus'o , kuri organizavo Lietuvos mokiniq neformaliojo
Svietimo centras. Projekte dalyvavo 93 Svietimo istaigos i5 ivairiq Lietuvos mokyklq b dafielfi4.
Buvome ivertinti ir apdovanoti tredios vietos diplomu, plandetiniu kompiuteriu, kitomis
dovanomis.

Bendruomeni5kumas, vaikq kurybi5kumas ir tradicijr4 puoselejimas buvo pletojamas
organizuojant tradicinius ir netradicinius renginius, Sventes ir pramogas. Siais metais kolektyvas
suorganizavo istaigos iklrimo 40 metq paminejimo Sventg visai bendruomenei, buvusiems
darbuotoj ams bei socialiniams partneriams.

201 8 metais istaigos i5laikymui skirtos leSos panaudotos taupiai ir racionaliai. Pagerejo
materialine baze: visas grupes papildeme naujais Zaislais, naujomis metodinemis priemonemis.
Dvejose grupese pakeistos senos sienines lovos naujomis lovomis - komodomis.
Prie5mokyklinese grupese pakeisti ra5omieji stalai, vyr. buhalterio kabinetas atsinaujino naujais
baldais. DarZelio saleje ir ankstyvojo amZiaus grupeje pakeistos langq ritinines Laliuzes.
Ugdymo kokybei pagerinti logopedui nupirktas plandetinis kompiuteris. {sigy.ti du nauji
kompiuteriai frkvedZio ir direktores pavaduotojos ugdymui kabinetuose. Renginiq ir Svendiq
kokybei gerinti nupirkta garso kolonele.

fstaigoje didelis demesys skiriamas vaikq saugumui, bei sveikatai. Tam tikslui sumontuoti
langq ribotuvai, nupirkta konvekcine krosnele.

[sigijome naqq skalbimo masin4, mikrobangq krosnelg, 2 dulkiq siurblius.
Atnaujintos lauko Zaidimq aik5teles: nupirkti 2 Zaidimq kompleksai, karusele, 3 piesimo

lentos, skaidiavimo lenta, stalas su kedutemis.
Lauko estetines aplinkos k[rimui nupirkta nauja Zoliapjove.
Lop5elyje - darlelyje pradetas vykdyi i5 Europos Sqjungos struktUriniq fondq leSq

bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1 .3-CPVA-R-705-61-0002 ,,Joniskio vaikq lopselio -
darZelio,,{Zuoliukas" modemi zayimas" .

[staigoje per ataskaitini laikotarpipatobulejo dokumentq valdymo kokybe. Atnaujinti
darbuotojq pareigybiq apra5ymai, priesmokyklinio ir ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq ir
paZangos verlinimo tvarkos apraSai, tarnybinio ir lengvojo automobilio naudojimo taisykles,
darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5as, darbuotojq duomenq apsaugos tvarkos aprasas,
parengtas Etikos kodeksas ir kiti dokumentai.

|staigoje esandios problemos: netvarkingi, higienos reikalavimq neatitinkantys lauko
takai (nelyg[s, suskilinejg), lauko aikSteliq irengimq stoka, lauko sporto aikStyno specialios
dangos irengimas, reikalingas ivaZiavimas ir pesdiqjq takas prie naujai irengtq vartq (nuo
daugiabudiq puses), A korpuso palepes ap5iltinimas.



Ⅱ SKYRIUS
ⅣIETv VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

. Pasrindiniai pradius metu veiklos rezultata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq verlinimo
rodikliai (kuriais

vadovati.iantis
vertinama. ar nustatytos

uZduotys ivl'kdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

2.1. Gerinti

istaigos veiklos
vertinimo ir
isivertinimo
kokybE.

Tobulinti pedagogq

veiklos isivertinimo
organizavimq ir
gautq duomenq
panaudojim4 veiklai
tobulinti.
Siekti geresnds vaikq
ugdymo (si)
pasiekimq kokybes.

2018 rn. 3 ketvirtis.
Parengtas pedagogrl
veiklos vertinimo,

i sivertinimo ir tvarkos
apraSas.

Sukr,rrta nanja Vaiko
pasiekimLl r,ertinimo
sistema
tvarkos. ki'al i likacij os

tobulinirno
apra5ai. anhetos ir kt.)

Parengti:

,,Ikimokyklinio amZiaus
vaikq ugdymo (si)
pasiekimq vertinimo
tvarkos apra5as.
Prie5mokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinimo
apraSas.

[vertintas buwsiq
ugdl.tiniq brandumas
mokykloje ( atlikta
mokytojq apklausa).
Ugdl'tiniai ivertinti
sekandiai:57% -labai
gerui,26% - gerai, 13% -
patenkinamai,60/o -
blosai.

2.2. Tobulinti
savo ir skatinti
darbuotojq
profesing
kompetencij4.

Dalyvauti
kvalifikacijos kelimo
mokymuose,
seminaruose,
konferencijose ir
pan.

Mokymrl, seminarq,

kitrl kvalifikacijos
kelimo priernonir,l

paZl,mei imai, i 5kl ausytq

valarndi,l skaidius.
Dalyvanti
kvalifikaciniuose
lensiniuose ne maZiau

40 ialandq per

einarnuosir"rs metlls.

[staigoje sudarytos
palankios s4lygos
pedagogq profesiniam
tobulej imui. Kvalifi kacij 4
kursuose, seminaruose
tobulino: vadovai - 31

val., pedagogai - 420va1.,

nepedagoginis personalas

- 100 valandq,
Kvalifi kacij q tobulinau
vadybiniame seminare,
mobilizacij o s seminare,
dalyvavau tarptautinej e

konferencijoje,
organizavau istaigoje
rajono ikimokykliniq,
prie5mokykliniq ir
pradiniq mokyklq vaikq
konferenciia

2.3.Atlilcti

老aiditttl

aikも tcliЧ

atnau」 lnlmo

Igyvendintos
Lietuvos higienos
normos HN 75:2010

,,[staiga vykdanti

2018 m. 2-3 ketvirtis.

Jrer-rgta Zaidimq aikStele

ankstyvojo an'iZiaus

vlrikanrs i l eilrrliaciue

Ankstyvojo amZiaus
vaikq lauko aikSteleje
pastateme naujq Zaidimq
kompleks4 su smelio



darbus. ikimokyklinio ir (ar)
prieSmokyklinio
ugdymo programq.
Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai"
nuostatos

lauko aik5tele

ihirnokl'hlinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikams,
rki 2018-10-01

deZe.
Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus
ugdytiniams pradeta
rengti edukacine lauko
aikitele. Pastatyti lauko
baldai skirti stalo
Zaidimams, pakabinta
pie5imo lenta.

[sigijome dar dvi pie5imo
lentas, skaidiavimo lentq,
Zaidimq kompleks4

,,Traukinys", karuselg.
Del ne laiku pristatytq

irengimq ir oro s4lygq,
bus sumontuoti veliau.

UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies ddl numirtvtu rizikq (iei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

つ
ん

2.2.
L.).

2.4.

2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezu :atams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. 1. Atnaujintos,,Me5kiukq" ir,,Kadiukq" grupiq
aplinkos. Sutvarkytos grupiq sienos, pakeistos senos
sienines loveles nauiomis lovomis - komodomis,

Pagerejo grupiq fizine aplinka,
atitinkanti Lietuvos higienos nonnas.

3.2. Pradetas iglwendinti projektas ,,Joni5kio vaikq
lop5elio - darZelio,,.{Zuoliukas'o modernizavimas"
Projektas lgyvendinamas pagal 2014-2020 m.
Europos Sqjungos fondq investicijq priemong

,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas" Nr. 09.1.-CPVA - R-705
finansuoj amas i5 Europos S4jungos strukt[riniq
fondu.

Pageres ugdymo paslaugq teikimo
kokybe ( darZelio patalpq higienos
s4lygos, ugdymo (si) fizines aplinkos,
darbuotojq darbo s4lygos ir t,t.)

3.3. Vaikq sveikatos palaikymui atnaujinta darZelio
virtuves iranga (konvekcine krosnele, maisto
trintuvas)

Pageres lop5elyje - dari:elyje gaminamo
maisto kokybe

3.4. Ugdytiniq saugumui uZtikrinti nupirkti ir
sumontuoti lansu ribotuvai.

UZtikrintas vaikq saugumas.

4. Pakoresuotos pra€ usiu metu veiklos uZduotys (iei tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatat

I{ezultattl verlinimo rodihliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZdr-rot)'s ivl.,-kdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai



4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

IⅡ SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UttDUOTISISIVERTINIMASIR

KOⅣIPETENCIJv TOBULINIⅣIAS

5。 Pasiekt kdant uZduotis

Dire[<toriaus pavaduotoj a ugdymui,
laikinai einanti direktoriaus pareigas
(Svietimo lstaigos vadovo pareigos)

Lopielio - darZelio tarybos pirrninin[<e
(mokl,kloje - mokvklos tarybos
jgaliotas asrnuo. Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. lvertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai:

Daiva Zaliene
(vardas ir pavarde)

2019‐ 01‐28

(data)

IV SKYRIUS
VERTINIⅣ10 PAGRINDI]ⅦASIR SIULYンIAI

7.Ivertinimas,jo pagrindimas ir si■ lymai:Atsttvclgialt i 2018 mctll vciklos rezultatus ir
rodiklius, si■ 10mc lopも cliO― darЙelio dircktoriaus pぃ √aduot● ai ugdymui, lalkinai einanё iai

dirckorialls pareigas vcik10 ivertinti gcral.

Lallna Skudrlenc

(Vttdas廿 pavardo)

2019-01‐ 28

(data)

rezrIlta n siyertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1. UZduotys ivykdS,.tos ir vir5ijo kai kuriuos suta(us vertinimo rodiklius Labai eerai tr
5.2.ULduotys i5 esmes ivykdltos pagal sutartus veftinimo rodiklius Gerai x
5,3. {vykdl.tos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neilykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai I

kurias lobulinti

(para5as)

6.1. Darbuotoiu metinis veiklos vertinimas - praktines patirties kaupimas.
6.2. Inov atyviq edukaciniu erdviu tobulinimas ir kfirimas.

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas fgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

(para5as) (vardas ir pavarde) (data)

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos iverlinimas

IV SKYRIUS



KrrU MBTU vErKLos uZouorys, Rnzuirara.l IR RoDIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kai lr nc au kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

9.1. Diegti ugdymo procese
naujoviq paieSk4, orientuot4 i
naudoj imEsi technolo gij omis.

fsigyti priemoniq
uZtikrinandiq naujqjq
technologijq taikym4
ugdymo (si) procese.

Dalyvauti ir sudaryti
sqlygas darbuotojams
dalyvauti IT mokymo
kursuose

Pedagogai ugdymo procese
akfiwiai naudoja IT ir uZtikrina
kokybi5k4 ugdymo proceso
organizavim4. Iki 20 1 9- 12-31

Tikslingas IT taikymas ugdymo
procese. Iki 20 19 - I2-3 |

9.2.Parengti lopSelio r darZelio

2019-2021 mctalns stratcgini

planl.

Parcngtas ir patvirtintas

lopもelio― darttclio

stratcginis planas 201 9-

2021m.

Strateginis lop5elio * darlelio
,,,{Zuoliuka s" 2019 -2421 m.
parengtas ir pateiktas
savivaldybes administracij ai iki
2019-03-30

9.3. Tgsti projekto ,,Joni5kio
vaikq lop5elio - darZelio

,,.{Zuoliukas'o modernizavimaso'

fgyvendinim4.
Proj ektas igyvendinamas pagal
2014-2020 m, Europos Sqjungos
fondq investicij q priemong

,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimasoo Nr.
09.1.-CPVA - R-705
finansuojamas i5 Europos
Saiuneos struktDriniu fondu.

Pageres r"rgdymo
paslaugq teikimo kokybe
(darZelio patalpq hi gienos
s4lygos, ugclymo (si)
fizines aplinkos.
darbuotoj q darbo s4lygos
ir t.t.)

Joni5kio vaikq lop5elio -
darZelio,,{Zuoliukaso'
modernizavimo proj ektas

ivykdomas pagal nurody'tus
projekte terminus.

9.4. Atnaujinti ir patobulinti
vidaus ir lauko aplinkas.

Atnar-rjinti 2aic1imq

aikSteles naujais

irengimais.

Atlikti B korpuso II
laiptines remont4
(perdaZ-vti sienas,

sutvarkyti laiptus),

{rengtos naujos edukacines
erdves, kurios skatins vaikus
judeti, b[ti aktlviais ir sveikais.
lki 2019 lapkridio men.
Pagerej o ftzine aplinka,
atitinkanti Lietuvos higienos
normas.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma sdderinus su Svietimo istaigos vadovu
10.1.Ncdarbin

10.2 Nepakankamas biudZetas



10.3.Kitos pri

(Svietirrro jstaigos savininko teises ir (paraias) (vardas ir pavarde) (data)
pareigas jgyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) fgalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.

(Svietimo fstaigos vadovo pareigos) (parasas) (vardas ir pavarde) (data)


