
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (iSskyrus aukSt4sias mokyklas)
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(gVietimO iStaigos pavadinimas)

DAIVOS ZALIENES
(も宙etimO istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METv VEIKLOS ATASKAITA
2021-01…20

Nr.

(dat→

JoniSkis

(SudarymO宙 et→

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

JoniSkio vaik■ lopSelis― dattelis,ハ乏uoliukas“ ooliau_IStaigの isteigtas 1977 m.m酬 轟 iO

ld.IStaigos adresas‐ Latvi■ g.2,LT-84147 JoniSkis.IStaigos intemeto svctaine

http:〃azuoliukasjoniskis.1プ。LopSelis― dttЙelis yra JoniSkio ttjono sav市 aldybes biudzeti驚

iStaiga,tunnti宙 eS●ojuridinio asmcns statusl.Istaigos kodas 290549940.

IStaiga vykdo:ikimokyklinio ugdymo,p五 cSmokyklinio ugdymo ir speciali哺 Ч pOreikiЧ
vaikalns priaikytas ikimokyklinio ir pricSmokyklinio ugdymo programas.

2019…2020 mo dttZclilaょ o156 ugdytiniai,kuricms buvo uttkrinamas ikimokyklinis ir

prieSmokyklinis ugdymas.Ugdymo prograrnas igyVendino 21 pedagogas。 2019-2020m.mo bllvo

sukomple肺 ta 10脚pi■:2 ankstyv●o alnttiaus,5 ikimokyklinio,2 pricこ mokyklinio ir l

spccialidi grupe.

IStaigae dirbo 43 darbuotoJal・ ParcigybiЧ  skaiё ius ugdymo procesui organizuoti ir valdyti… 1,

pcdagogimЧ  darbuot●■skaiこius-20,nepedagoginiЧ  darbuotoJ■ Skaiё ius-23.

Lopgelis― darЙelis pasirinkOs meninio ugdymo kり ptio IStaigtte veikia choreogrttOS ir

dailes b■ eliai,kurillosc dirba kvali■ kuoti specialistai.    |

VadovauJantiζ Jё五もkio vaik■ lopSelio― dttЙelio,,撃 u01iukas``strateginiu planll,parengtas

IStaigos vciklos planas 2020 mctalnso Strateginio plano tikslai:lЙ 巨krinti ugdymo pasiaugЧ  kokyb9,
modemizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves,pritaikantjas vaikllporeikiams,sudaryti sttygas

ugdyti,stiprinti,gcttntisaVO ir kitll sveikatao Siekiant igyVCndinti stratcginius tikslus 2020 mct

veiklos plane buvOnllmatyti keli veiklos tikslai ir載 をdaviniai,kuriuos siel∝ me igyvendinti,■ ors

del cOvid_19宙 rllso pandemloS,paskelbto karantino irjam taikomu ikimOkyklinio ir

pricgmokyklinio ugdym0 0rganizavimo biinui■ Sttyg■,ugdymas vyko nuotoliniu bidu.

IStaigos veiklos plano tikslai:uttikrinti ugdymosi paslaugЧ kokyb9,stip五 nti vaikЧ  flziも,ir  i
emocinO sveikatl,sauguma・

Sёhingaiig"endinOme ikimokyklinio ugdymo(si)ir priesmokyklinio ugdymo(si)

i iu uedymo turini itraukdami ir tarptautinq programa ..Zipio drausai".



Pedagogai dirbo pagal parengtus ilgalaikius ugdomosios veiklos plallus,ugdomosios

veiklos savaltes planusoSiais ugdymo metais dali ugdOmOsios veiklos pcdagogai vede nuOt01iniu

bttlu.Su vaikais,tevais ir kolcgemis bendravome ir bendradarbiavomc info..1.acini■ technologJЧ

pagalba.Tai faccbook paskyra,messenger,zoom,cl.paStu,el.dienynu,telefonu.Progralnas,

praehs,planus rengO ir nuolat lopgelゴ e…dttZelヵ e veiki田正ios k■ )もhes grupOs.

Lopgel蒟 e―dttZel」 e idiegtas elektroninis dienynas,,Mano d額 をclis“ .IO dёka galaOme

tattuSavy」 e bendrauti greiこ iau,cfektyviau,kokybiSkiau,yptt nuotolinio darbo metu.

Visos grupes apmpintos kompiuteriais.

Ugdymo procesui organizuoti pashclkti iVaims ugdymo metodai,bidai,priemones.
Pcdagogai su ugdメ iniais感島″iai dalyvavo:

● taptautiniame pr● ckte,,Knygos savdte“ (Kaunasゝ
● 2 nacionalilЁ sc pieginiЧ parodOSe:,,Lietuvos paukζёiai 2020``(I ViCta ir dvi Ⅱ vietos)ir

antrallne nacionaliniallnc v五 ● ir mOkSlcivill piegini■ konkurse,,Pciz〔 老as― Lictuvos spalvos

2020``(IH ViCta ir du vaikai tapo laureatals);

o 3respublikiniuose prael血 Юse:,,Mus kalbina lietaus lagclis c/ilnius),,っ SpOmOJu nalnuose``

(Siauliai),,,PuoSiu Kalё das sava eglutc“ (Klaiped→,,,MetOdini■ priemoni■ ida■ mugё ``

CVilnius);
● 16 rcspublikiniЧ kttr夕 bini■ darb■ parodose:,,Mikrobalns ir宙 rusams― ne“ (Mariiamp01ё),

``Malllo megztinis grttiausias,mallo megztinis Silё iausias“ (Kaunas),,,Laisvai Lietuvai-30``

(Siauliai),っ,Marlo Sv.velykos lange``(Klaiped→,,,vol plazda trispalves``(Mtteikiai),

"Lietuva vaiko delne``(Vilnius),"PuOSia,Mldo ir pasよ
qJ`(Klaipedal,,,vienos pirStinё s,

kdines istOriiが`(PaneVё ttS), "Baubu… kas?“ 体 lytus),"ManO Stebuklingas sktis“

(JeZaVitigkes),,,Svieこ iantys moliigai``(Klaiped→ ,,,Z01ini■ pllokこ掟``(Klaipedの ,,,ISSkleisk

馘 甜 1ヽ店壕駆l喩』「軍飢r塩絆W'血翼静畏
PaneveЙ ys);

● 6 respublikittsc piegini■ parodose: `Tヾc五mtai``(KlaipOdり , ,,TautOdailes 10bynai``

(Elektrenai),"Mallo Seimos Velykl margutis“ Oiaulid),"Balta pasaka“ (Vilnius),"PET
SHOW LIETUVA-2020``,,,Tai vabzdttiЧ  gr滋徹mas,tai vabzdtti■ margullnas``(Kaunas);

・

:淵 蹴 :癬 翼 鋼 l:鮒
'醐

nkuSu∝α ,眈 ittd器 醐 針Mm♂ 6耐 o,
1liai),"PaVasario paletё ``(Kaunas),,,Eglute kitaip``

(Kaunas), ,,Kalё du Spindesys sen■ daik■ lcntynosc``( Siauliai), ,,Nckirs eglutes―
・ pasigalnink pats``(Kintai);

o respublikiniallnc sveikos gyvenscnos pr● ekte,,sveikЧ  vaigiЧ karaliai``(VDUも 宙etimO

akadcmJos vdれ dattelis);

● skaitovll k01虫urse,,Ag LietuvO ncSuosi Sird」 e``(Radviligkis);

● pilieinae akcJae:,,Atmintis gyva,nes liudJが `;

・  rttOniniuose renginiuose,parodose:,,Mano au雌0可J`(Organizavo musЧ  Istaiga),,,Antrasis

dain gyV"縣
=,"ZiemOsを

ddimd“ .

Jau antri metai dalyvauJalne ilgalaikiallnc prevcnciniallnc pЮ jcktc,,Zaidimai moko“ ,o
Siemet sudalyvavome ir tarptautinialne edukaci」 amcp,venciniallnc proJckte,,Knygos savai掟 ``.

IStdg● C igyVCndinti ktt kurie suplanuoti tradicinid ir netradiciⅢ 滅 rCnginiai:磁 gave“ s,

giliuku rinkimO akcJa ttlζ kiCkViCllo giliuko po■ uolご`,medを iЧ puogimo Svcntё .

Uttikrinant paSlaug■ kokybO didelis demcsys bllvo krcipiamas pcdagog■ kvaliflkacJos

kelimuio Parcngta,,PedagogЧ kvaliflkaclos tObulinimO ir is市 crtinimo tvarkご `2020日 10-30 Nr.V―

24.Pedagogd aktuali■ s ugdymO klausimais savё Zinias atnau」 ino ivariuOse kvdi■ kaclos

tobuliniino rengillluose, 2inias t髪 城彼iausials tobulino nuotoliniu、 、へvw.pcda負 ogas.lt bidu.      1

2020m.宙 si pedagogai gilino savo Йinias,tobulino kvaliflkacll.IS ViSO IStaigos pedagogai

kvaliflkaciiOtobulino1896val。 ,vidutiniもkai po 100 val.kickviё nas.



Pedagoges ne tik dalyvavo, bet ir dalinosi ger4j4 darbo patirtim. Pravesti 3 seminarai kitq
rajonq pedagogams.

Tgsiamas bendradarbiavimas su socialiniais partneriais: fstaigos iniciatyva suorganizuota ir

igyvendintavaikq kflrybiniq darbrl parcda, dalyvauta socialiniq partnerirtr organizuotuose

renginiuose.
Siekiant tikslo modemizuotos vidaus, atnaujintos lauko erdvds, pritaikant jas ivairiapusi5kam
ugdytiniq poreikiq tenkinimo igyvendinimui. UZbaigtas vykdyti i5 Europos Sqiungos strukttiriniq
fondq leSq bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-61-0002 ,,Joni5kio vaikq
lop5elio - darZelio,,,{Zuoliukas'o modernizavimas". Atlikti remontai dvejuose kabinetuose

(sveikatos ugdymo ir mitybose specialisto ir vyr. buhalterio), atnaujintos dviejq grupiq virtuveles,
perdaZytas dafieliokoridorius, laiptine, rusio patalpos. Dvejose darLelio grupese nupirkti nauji

staliukai ir kedutes vaikams, naujais baldais atnaujintos ir penkios lop5elio - darZelio vaikq
rubineles.

Dideli darbai atlikti II korpuso palepeje, kur ap5iltinti ventiliacij osvarnzdZiuir darZelio

virtuveje, kur irengta nauja vedinimo sistema ir oro kondicionierius.
Atnaujintos ar naujai frengtos patalpos, inovafii iranga ne tik pagerino darbo ir ugdymo(si)

s4lygas, bet sudare galimybes visiems jaustis saugiai.
Gerinant vaikq ugdymo s4lygas atlikta vaikq Zaidimq aik5teliq kontrole, isigyta lauko sportinio

inventoriaus (futbolo vartai, kamuoliai), nauji smelio Laislai ir deZes smelio Zaislams.

Vadovaujantis JoniSkio rajono savivaldybes administracijos direktoriatrs 2020 m. lapkridio 3
d. isalqrm4 Nr. 4-1017 ,,Del Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amiiaus vaikq prieZilros
organizavimo iSimtiniais atvejais Joni5kio rajono savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigose
karantino ar ekstremalios situacijos metu tvarkos apraSo paWirtinimo" vykdeme vaikq prieZiura ne

tik savo, betkitqmiesto darZeliqugdytiniams, kuriqtevai del darbo funkcijqnegalejo priZiiireti vaikq
namuose, taip pat uZtikrinome istaigos patalpq valym4 ir dezinfekcij4, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pateiktomis rekomendacijomis. Infekcij4 ribojantis
reZimas darZelyje nebuvo taikomas.
Bendradarbiavimas.

Dalyvavau metodiniuose vaikq darZeliq direktoriq ir Svietimo, kulffiros ir sporto skyriaus vyr.
specialistes Vilmos Barta5ienes metodiniame susirinkime.

Nuolat dalyvavavau nuotoliniuose susitikimuose su Joni5kio rajono meru, vicemere bei
savivaldybes administracij a, Svietimo, kulturos ir sporto skyriumi.

{stai gos veikla viesinama svetainej e http : //azuoliukas-j oniskis. ltl .

Del ekstremalios situacii lomc igyvcndinti宙 su tikSlu,lie buS pcrkclti1 2021 m.

Ⅱ SKYRIUS
ⅣIETu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

Illa usiu metu veiklos r,ezllltata,i

Me切
uttduotysc01iau_

疵duotys)

Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo,
rodikliai(kuriais

vadovaujantis vertinama,
ar nustaqftos uZduotys

iwk&tos)

Pasiekti rentltatai ir j q rodikliai

l.l.UZtikrinti
mokytojq ir
pagalbos
mokiniui
specialistq,
kittt
darbuotoiu

Sudaryti sqlygas
visiems
darbuotojams

igyti metodiniq ir
praktiniq Liru4,
kurias sekmingai
taikys darbe,

90 proc. pedagogq
dalyvaus ne maZiau
kaip viename
kvalifikacijos
tobulinimo renginyje

95 proc. pedagogq apsilanke
kursuose, seminaruose,
susij usiuo se su ikimokykliniu
ir prie5mokykliniu vaikq
ugdymu.
76 proc. pedagogq dalyvavo
respublikinese pie5iniu,

1.



profesini
tobulejim4,
sudarant
s4lygas
kvalifikacijos
tobulinimui
bei jiems
reikalingq
finansiniq ir
Zmogi5kqiq
iStekliq
veiksming4
naudojim4.

geres ugdymo
kokybe

NemaZiau kaip 10

proc. pedagogq
vykdys sklaid4.

50 proc.
aptamalrjandio
personalo dalyvaus
profesiniuose
mokymuose,
seminaruose.

Parengti pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimo bei
isivertinimo tvarka

kttbiniЧ  darbЧ,fotograttЧ

parodose,konkursuose.

43 proc.pedagogЧ  dalyvavo
rcspublikinialne ilgalaikiallne

prevencinialnc proJekte

,っ
Zaidimai moko``

5 proc. pedagogu Skleido

gCr晰4 darbO patirti.Pcdagogai
vedё senllnaに ls:

,,Mokini■ ,tunnこ iЧ speciali可Ч
ugdymosi poreikれ,ugdymas``,

"EmocJЧ  ir elgesio vddymas:
rcalybe ir galimybё s``,"VaikЧ

motyvacttoS Skatinimo svarba

ir galimybes ikimokykliniame

allnZitte``・

Pedagogai per 2020 1nctus ig

viso iSklause 1896 val.Vicnarn

pedagoglli tenka apic 100 vd.

45 proc.aptarnttanё 10

personalo dalyvavo

sclnillaruose,paskaitose,

semimmose.Iも klausytas

seminaras,,Darbas su vaikais,

turintials autizlno spektro ir

kitll raidos sutrlkinlず `,

ddyvavo ilgddlttc
kvalif■ acttOS tObulinimo

progralnde,,Ugdymo proceso

tobulinimas nauddant

elektronini dicnynl,,MiSЧ

daZelis``ikimokぅなlinio

ugdymo istaig● e“。

l aukl飢倒os padttqa pradao

mokytis Pancvё乏lo koleg増 街e

Soci〔通ini■ nloksIЧ fakultctc,

Ictlr studttutta ikinlokぅなlini ir

prieもmokyklini ug(けm4.

Parengta pedagogЧ

kvaliflkacl」 os tObuliniino bei

iSiVertinimo tvarka
2020-10…30 Nr.V-24

1.2. Tobulinti
partnerystg su
ugdyiniq
Seimomis,
socialiniais

Bendruomeng
telkiantys
kulturiniai-
edukaciniai

Per metus vyks 1-2
Sviediamojo pobtdZio
renginiai vaikq tevams
ir bendruomenei.

Nuotoliniu b[du su
specialiosios grupes

,,B oruZiukas" ugdytiniai s

dalyvavome respublikinej e



partneriais,
atrandant naujq,
patraukliq
informacijos
perteikimo btdq
bei bendravimo ir
bendradarbiavimo
formr+.

renginiai, i5vykos,
talkos, veiklos.
Siuolaikiniq rySio
priemoniq
naudojimas.
Bendradarbiavim

4 ir rySiq
uZmezgim4 su

ivairiais
socialiniais
partneriais
skatinandiq
projektq rengimas
ir igyvendinimas.
Gerosios patirties
ir informacijos
sklaida. Paskaitos,
konsultacijos,
seminarai,
Sviediamojo
pobtdZio
leidiniai.

Parengti 4-5 leidiniar
(lankstinukai,
bukletai, informaciniai
stendai) tevq
pedagoginio,
psichologinio Svitimo
temomis.

Tevai aktyv[s ivairiq
renginiq, projektq
dalyviai ir
organtzatoiu.

Pedagogaikartusu .

socialiniais
partneriais, kurdami
bendrus projektus,

igyvendindami
teigiam4 poveik!
turindias veiklas igyj4
patirties ir tobuleja.

akcij oj e Autizmo supratimo
dienai pamineti.
Didelidemesi skyreme
nuotoliniam darbui su tevais.

Parengt! lankstinukai tevams:

,, Jtisq vaikas jau
prie5mokyklinukas",

,,Skaitymo mokymaso',

,,Skaitymas vaikui ir su vaiku"
,,Pamank5tinkime pir5tukus".

Parengta stendine medLiaga:

,, Miela mama ir brangus teti"
(Psichologinio sveikatos
centro patarimai) 2020 -04,

,,5-7 metq vaikq savybes"
2020-10

Parengtos rekomendacij o s

,, Kaip bendrautis su vaiku,
turindiu klausos sutrikimq -
kochliarini implantE'
2420-04-15

Tevai kartu su vaikais ir
pedagogais dalyvavo
respublikinese parodose,
konkursuose :,,Sviediantys
moli[gai",,, Mikrobams ir
virusams - [o", ,, Gaminame
kartu - sveika ir skanu".

Teveliai su vaikais dalyvavo
tradicineje giliukq rinkimo
akcijoje ,,I5 kiekvieno giliuko
po 4zuoliukq='2020-11

Organizavome rajoning
,ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus
vaikq pieliniq paroda , skirt4
Mokytojo dienai

,, Mano aukletoja"
2020-10-05.

Lapkridio 29-qlq - minejome
Draugo diena kartu su ,,Saulds"
pagrindines mokyklos ir M.



Slandiausko progimnazijos
atstovai, laikydamiesi saugaus

atstumo.

Rugsejo 17 d. Europos
judrumo savaitei ir mokyklq
bendruomeniq metams
pamineti Joni5kio miesto
ikimokykliniq ugdymo lstaigq
(Joni5kio vaikq lop5elio-
darZelio ,,Sauluteoo, Joni5kio
vaikq darZelio ,,Vyturelis",
Joni5kio vaikq lop5elio-
darZelio ,,,{Zuoliukas")
bendruomenes vykdeme
iniciatyv4,,Vaikystes parkasoo.

1.3.Turtinti ir

mode■lizuoti

vidaus ir lauko

cdukacines

apli由 .Skatinti

flzinlamml,
uttikrinant saugil

ir svcikl aplinkl

Modernizuojamos
ir atnaujinamos
vidaus ir lauko
edukacines erdves
pagerins darbo ir
paivairins
ugdymo(si)
s4lygas.
Atnaujintos lauko
Zaidimq aik5teles
ir irengimai leis
pratr.rtinti vaikq
Zaidybing,
kfirybing ir
eksperimenting
veikl4lauke.

Atlikti dvil■ kabine旬

(SVeikatOs ugdymo ir
mitybos spccialisto ir

vyr.buhaltc五 o)

rcmontai iki

2020-09-01.

Perd滋メa plrllnO

korpuso laiptinO

2020-10… 31.

Atlikti remontai svcikatos

ugdymo ir mitybos specialisto

ir vyr.buhalterio kabmetuosc.

2020-05-01

Perdttyta pi■ ■■■o korpuso

laiptine ir dttzelio ko五 dorius

2020-10…01.

uぁagtas vykdytiiS Europos

Sttungos st血 kt■ iniЧ fondll

legu bCndrai inansudaln4

proJekta Nr.09.1.3-CPVA¨ R¨

705-61… 0002,,JoniSkio vaikЧ

lopも elio― d雛乏elio

,,Attu01iukas``

modcrlllzavllnas``.

Sllremontuotos,pakeisti baldai

"Me,kiuku“
ir,,Borllzi虹`

grupiЧ virtuvelese.

AtnauJlntos smeliOを aidimЧ

aikStelOs nauJals lauko 2aislais

ir ttaisl■ dёttёlnis.

Nupirkti futbolo vartai   l

vaikalnss kamuoliai.



2. Uiduotys, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies d6l numaftu riziku fiei tokiq buvo
Uをduotys PrieZastys, rizikos

2. l.Neirengtas masaZisto ir kineziterapeuto
kabinetas

Kabinetas neirengtas del COVID- 1 9 pandemij os.

2.2.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
i buvo atlikta svarl veiklos rezultatams

Uttduotys/veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Parengti nau」 i teisё s aktai:

,1(uOt01inio darbo tvarkos apraこ as``

2020-03… 20 Nr.V¨ 7.

,,NIIaitinimo organizavimo tvarkos apraζ as``

2020‐ 09‐ 02 Nr.V… 13.

3.2. Palepes ventiliaciios remontas. Remontas atliktas 2020… 10-26

3.3. Kondicionavimo ir vedinimo sistemos irengimas
darZelio virtuveie.

Kondicionavimo ir vedinimo sistema
ireneta 2020-ll-30

3.4.

3.5.

Rezultatq vertinimo
rodikliai(kuriais vadovauj antis

vertinama,ar nusta″ toS uzduoサs

Pasiekti reniltatai ir
jq rodikliaiSicktini rezultatai

Direktores pavaduotoj os ugdymui,
laikinai einandios direktoriaus pareigas
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Daivos Laliene
(vardas ir pavarde)

2021-01… 20

(dat→

3.1. Parengti nauji teises aktai.


