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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO \TEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

(rrumpai aptariamos *'"'*",1'ill:,";;[T:*H*lTHllff,:i.ffiliffi,i"t*os plano igvvendinimo krvptvs

Strateginio ir metinio veiklos plano tikslai ir uZdaviniai igyvendinti. 2019 metais buvo
ugdomi 25 ugdytiniai, i5 to skaidiaus 19 ikimokyklinukq ir 6 prie5mokyklinio amZiaus mokiniai.
{steigta narrya jungtine prieSmokyklinio ugdymo grupe. Patenkintas tevq poreikis laukiandiq eileje
del vaikq priemimo i istaiga.

Ugdymo turinys planuojamas atsiZvelgrant i vaiko asmenybg ir jo poreikius, uZtikrinant
kokybiSk4 ikimokyklines ir prie5mokyklines ugdymo programos igyvendinim4. Suaugusiqiq
neformaliojo ugdymo veiklos buvo planuojamos atsiZvelgiant ! materialinius resursus.

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pagrindinis tikslas- kokybi5kai igyvendinti
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, atsiZvelgiant i artimiausias vaiko aplinkos
bei bendruomen0s tradicijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su jq tevais ir socialiniais
partneriais. Bendradarbiavome su V5| ,,Edukacija kitaip", bendru tikslu teikti kokybi5kas
pedagogines-psichologines, neformaliojo Svietimo, pagalbos Seimai Zinias. { ugdymo proces4
buvo integruojama tarptautine prevencine programa ,,Zipio draugai", vaikai mokesi iveikti
socialinius bei emocinius sunkumus, sieke geresnds emocines savijautos. Prie5mokyklinukai
dalyvavo rajoniniame konkurse,,Skaityma Zemaiteska" ir gavo paskatinamqji seimo nario isteigt4
priz4. Siekdami skatinti mokiniq su sveikata susijusiq naudingq iprodiq, vertybiq ir elgesio
formavim4si, lgyvendinome program4 ,,Noriu augti sveikas". I lykdomas veiklas itraukeme
Seimas, bendruomeng.

Mokytojai sieke gerinti ugdymo kokybg, vyko tobulinti pedagogg bendr4sias ir dalykines
kompetencijas, pagal asmeninius tobulejimo poreikius, dalyvavo parodose, praktiniuose menines
veiklos uZsiemimuose.

Suaugusiqjq neformalus Svietimas vykdomas atsiZvelgiant i poreikius, materialinius i5teklius,
galimybes. Dalyvauja ikimokyklinukq vykdomoje veikloje, organizuotuose renginiuose, patys
lanko planuojamus uZsiemimus. Bendradarbiaudami su biblioteka tobulinome Kompiuterinio
raStingumo Zinias.

Efektyviai ir tikslingai naudojome turimus materialinius resursus. Suremontuotos naujai
steigiamos gupes patalpos, nupirkti baldeliai, inventorius, Laislai, IT, ugdymo priemones.
Nupirktos papildomai loveles ir patalynes komplektai, staliukai. Baigeme istaigoje keisti visus



II SKYRIUS.
METU yErKLos uZouorys, REZULTATAT rR RoDTKLIAI

. Pagrindiniai praeiusiu metu veiklos rezu Itatai
Metq uZduotys (toliau

.- uZduotys)
Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama,

ar nusta[rtos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1.Tgsti edukaciniq
erdviq kurim4

Pagerinti ugdymo
aplink4

Lauko erdvir4 ivairove
vaikrl ivairiapusiam
laisvalaikiui

Atnaujinta lauko
Laidimr4 aik5tele:

isigya nauja supyn€,
nupirktas namelis-
pavesine, nauja smelio
deZe. [sigyta sportiniq
kamuoliq. Bendras
projektas su ROTARY
klubu,,Judesio
korekcijos svarba
ikimokyklinio amZiaus
vaikams. Sudarytos
didesnes galimybes
vaikq uZimtumui
lauke.

l.2.Formuoti sveikos
gyvensenos fgfrdZius

Vykdytas projektas

,,Sveiki dantys-
spindinti S1psena"
paruoStas

lankstinukas-atm intine
teveliams ,,Bumos
higiena ir dantukq
prieiliira (1-6 metai),

,,Vaisiai ar darZovds?"
Organizuotos
pramogos ,,Juddk ir
tobulOk",,,AS vikrus,
sveikas ir stiprus".
Ilgalaikis projektas

-Viskas apie vaisius"
Sventine popiete

, Jvloliugo gimtadi eni s"
Dalyvavome projekte

,,Svariq rankr4 Sokis".

{rengtas vaikams
sveikatingumo takas.
Bendradarbiaujant su
Plunges rajono
visuomenes sveikatos
biuru organizuotos
Siaurieti5kojo ejimo
pamokos. Dalyvauta
viktorinoie- oroto



mti5yje,,ABC apie
TB" Ilgalaikio
projekto,,Sirdies ir
kraujagysliq ligq ir
cukrinio diabeto
rizikos grupirl asmenrl
sveikatos stiprinimo
programa"
uZbaigimas.
Organizuojami Jogos
vakarai.
Bendradarbiaujama su
VSi,,Edukacija
kitaip': vykdomi
tgstiniai uZsiemimai,
teorines pamokos.

1.3. Tobulinti istaigos
veiklos vieiinim4

{staiga taps
atviresnd,
svetingesne,
prieinamesne
klientams, tevams
(globejams),
socialiniams
partneriams

Atnauj inta informaciniq
stendq medLiaga,
internetine svetaine

Pagal leidZiamas
galimybes atnaujinta
internetine svetaind,
kaskart papildoma
naujienomis,
nuotraukomis,
teikiama savalaike
visapusiSka
informacija apie
mokyklos veikla.

1 UZduotys, neivvkdvtos ar iwkdvtos i5 dalies ddl numatvtu riziku {iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. UEduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma buvo atlilrta veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3. 1 . {ste i gta nauj a j ungtine prieSmokykl inio ugdymo
grupe

Patenkintas tevq poreikis laukiandiq
eileje del vaikq priemimo i istaig4.
Sudiferencijuotas mokimq amiius
grupese.

3.2.Nuo 201D A9 01 ivesta papildomai 0,7 etato
prie5mokyklinio usdymo mokfioi o

Atsirado galimybe prie5mokyklinukus
usdvti atskirai

J.J.
3.4.

4. Pakoresuotos ora veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezu tatai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis
vertinama. ar nustafirtos

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai



uZduotvs iwkdvtos)
4.1

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISTYERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBI]LINIMAS

5. Pasie rezulta kdant uiduotis nrmas

UZduodiq ivykdymo apraiymas
PaZymimas atitinkamas

laneelis
5.1. Uiduotys ir,ykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutarfus vertinimo rodiklius Labai serai tr
5.2.ULduotys i5 esmes ilykfitos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai /
5.3. Iwkdvtos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
5.4. UZduotvs neiwkdvtos oasal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai I

6.1.

6.2,

Direktore ful*,
(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (p

Anastazija Zaveckiene
(vardas ir pavardp)

(vardas ir pavarde)
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(data)
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS

S, Jo dimas ir

DC tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo)

8. |ve jo pagrindi m

rr ruolrft/,:46,./"@)
(Svietl6ro istaigos savininkof/ises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininfu susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

vmar:
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V SKYRIUS
KrrU METU vErKLos uZouorys, REzULTATAT rR RoDIKLTAT

9. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau kaio 3 ir ne da kaip 5

Uiduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nusta{rtos
uZduotys iwkdWos)

9.1. Parengti istaigos
rcor ganizavimui apra5us

{staigos tinklo pertvarka,
uZtikrinant racionalq
ugdymui skirtq leiq
panaudojim4;

{staigos reorganizavimas
patvirtintas Plunges rajono
savivaldybes tarybos
sprendimu, parengti
dokumentai.

9.2. Tgsti istaigos edukaciniq
erdviq k[rim4, siekiant gerinti

istaigos ivaizdi

Bus sudarytos s4lygos
mokiniams saugiai
sportuoti, Zaisli, ugdytis.

Patraukli edukacinir4 erdviq

ivairove, atitinkanti
reikalavimq s4lygas

9.3. Pletoti mokiniq ir
suaugusiqj q neformalqj I ugdym4

Vykdyti programas pagal
mokiniq poreikius.
Suaugusiems organizuoti
kuo ivairesnes veiklas.

Kuo daugiau itraukti
suaugusiqjq i neformaliojo
ugdymo veiklas.

9.4.
9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali bflti nelvykdytos (aptinkyb0s, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu

($vietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.

(para5as) (vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paralas) (vardas ir pavarde) (data)

10.1.

t0.2.
10.3.


