
rLUNGES R. DlDvydrp oaUcIAFUNKCIo cENTRo
DIREKTORES ANASTAZIJOS ZAVECKIENES

2017 I{ETU VEIKLOS ATASKAITA

lstaigos pristatymas:
Plunges r. Didvydirl mokykla-darZelis [kurtas 1991 m. Plunges rajono savivaldybes

tarybos sprendimu nuo 2017 m. rugsejo I d. pertvarkyta i Plunges r. Didvydiq daugiafunkci
centrq. Adresas; Ateities takas g. 1, Lieplaukales k., Babrungo sen., Plunges r.

Daugiafunkcio centro direktore - Anastazrj a Zaveckiend, atestuota III vadybinei
kvalifikacijos kategorijai. Vadybinis staZas - 26 metal

Vaikq skaidius:
2Al7 m. sausio 1 d. - 2017 m. geguZes 31 d. mokykloje-darZelyje mokesi 1,3 ir 4

klasirl (1 komplektas) 11 mokinir4. Darl,elyje * 22 ikimokyklinio amiiaus vaikai. I5 jq - 9
prieSmokyklinukai.

2017 m. gruodZio 31 d. daugiafunkciame centre yra viena mi5ri darZelio grupe,
kuri4 lanko 1 6 ikimokyklinukq.

2017 m. gruodZio 31 d. istaigos darbuotojq skaidius:

I5 viso darbuotoiu 10 (2)
Administraciios 1,25 etato (0,45)
Pedagogu 2,8 etato (2,18)
Aotarnaui andio oersonalo 4,7 etato (0,75)

lstaigos veiklos tikslai:
Teikti kokybi5kq ir atitinkant[ vaiko poreikius ikimokyklini priesmokyklini ir

pradini ugdym4.
Ugdyti aktyu6 savimi ir savo gebejimais pasitikinti stipri4 paZinimo motyvacijq

turinti vaik4 sudaryti prielaidas tolesniam sekmingam ugdymui(si) mokykloje.
Ugdyti vaikus puoselejant tauti5kumo, pilietiSkumo vertybes, atsiZvelgiant i

artimiausias vaiko aplinkos bei bendruomends tradicijas.
{staigos uZdaviniai:
Sudaryti ugdymo s4lygas, palankias kompetencijoms pletoti, orientuotas i aktyvtl

ugdymo(si) proces4 taikant mokyrno(si) metodus, atitinkandius mokinirl patirti, gebejimus,
polinkius;

Pritaikyti programas, veiklos formas, uZduotis ir priemones, atsiZvelgiant i
individualias ugdytinirtr galimybes bei stiprinti pedagogrl tevq bendradarbiavim4ugdant vaikus.

Garantuoti vaiko saugius, turiningus ir kfrrybiSkus priesmokyklinius metus, plesti
supratimq apie aplinkin[ pasauli pletoti intelektinius gebejimus.

Vadovo i5sikeltq uZdaviniq ig,rvendinimas
Atliktos ter,rtr apklausos parode teigiam4 teikiamq paslaugrl vertinim4 (anglq kalbos

mokyrnas, laisvalaikio organizavimas,).Vaikq ugdymo apli*apateisina tel.q ir vaikq ltkesdius.
Stiprinau darbuotojq atsakomybq bei motyvacij4 sudariau galimybE ir skatinau

mokyklos komandos narius tobulinti asmenines kompetencijas, dalyvaujant seminaruose bei
mokymuose. Skatinau iniciatyvas, turtinant edukacines aplinkas (prieSmokyklinio ugdymo grupe

- O-pa-pa;), rupinausi kuo palankesnirl darbo selygq sudarymu, mikroklimatu mokykloje.
Pedagogai dalijosi ger4ja patirtimi, skaite prane5imus. Darbuotojq profesinis tobulejimas [takojo
ugdymo turinio kaitq ir darbo kokybg. Teiktas geros kokybes Svietimas - tenkintini vaiko
prigimtiniai, kulhrriniai, socialiniai, paZintiniai poreikiai, padeta pasirengti sekmingai mokytis
pagal pradinio ugdymo programe.'Ketvirtokq NEC pasiekimq patikrinimq testq rezultatai



parode, kad
rezultatus.

m[sq mokyklos mokiniq Ziniq rezultatai yra auk5tesni uZ Salies mokiniq pasiekimq

Ini c ij avau remej q p aie 5k4 p erved ant 2Yo gyventoj rtr p aj amU moke s d i o.
Planavimo sistem4 sudaro mokyklos strateginis planas, metinis veiklos planas,

ugdymo turinio planai.

[gyvendinome strategini tiksl4 - ikimokyklinio, prieimokyklinio ir pradinio
ugdymo kokybes tobulinimas, veiklos ivairove :

2017 metais sekmingai dallwavome [vairiuose konkursuose: tarptautiniame
matematikos konkurse ,,Kengura"; respublikiniame konkurse ,,lalioji palange", prisijungeme
prie pilietines iniciafios, skirtos pamineti Tarptauting tolerancijos dien6 asociacijos "Gyvoji
planeta" inicijuotos akcijos- Taikos Sokis Zemei, pabymint Tarptauting taikos dien6 Platelirl
UDC organizuotame rajoniniame kaimi5kq vietoviq prie5mokyklinukq socialiniame projekte
,,Smagu gamtoje", isijungeme i rajono ikimokykliniq istaigq projekt4,,Seka pasakE Libintai*,
skirto Europos atliekq maZinimo savaitei. Ikimokyklinukams inicijavau ,,Smdlio ir Sviesos
terapija"; Inicijavau dalyvavimq tarptautineje programoj e ,,Zipio draugai". Organizavau akcrj4
,,Savaite be patydiq".

2017 metais didelis demesys skirtas ugdytiniq lalrybi5kumo skatinimui, terq
itraukimui I mokyklos veiklq. Organizuotos bendros vaikq ir tevq kurybiniq darbq parodos:
Kaziuko mugd, ,,Viskas i5 rudenelio kraiteles", o,May'.asis nyk5tukas". Organizuota vasaros
dienos stovykla,,Smalsutis - 2017*. Surengtos dvi edukacines ekskursijos: i Klaipedos saldainiq
fabrikqRoshen ir Plunges M. Oginskio rdmuose [sikfrusiqKaledq senelio rezidencijq.

Siekiant [skiepyti sveikos gyvensenos igtdZius, tEstas Salies progamU vykdymas
,,Pienas vaikams", bei ES programos,,Vaisiqvartojimo skatinimas vaikqugdymo istaigose".

2017 m. keitesi LR valstybes ir savivaldybiq [staigq darbuotojq darbo apmokejimo

istatymas, LR darbo kodeksas: parengiau naujus pareigybiq apra5ymus; nauj4 darbo apmokejimo
tvarkos apra56 darbo tvarkos taisykles ir kit4mokyklos veiklqreglamentuojandius dokumentus.

UZtikrintas finansines politikos bei kontroles igyvendinimas. Rengti ir pateikti
finansines veiklos ataskaitos rinkiniai, biudZeto i5laidq s4matos vykdymo ataskaita, tarifikacija.

2Al7 m. rugsejo 1 d. Didvydiq mokykla-darZelis pertvarkytas i daugiafunkci centr4.
VykdZiau istaigos struktfirinE pertvarkq. Organizuoju mokyklinio amiiaus vaikr4 popamokinp
veiklq. Inicijavau suaugusiqjq neformaliojo Svietimo veikl4 atsiZvelgdama I lankytojq ir
socialiniq partneriq pasifllymus: Siaurieti5kqi[ ejim6 ,,Harmonij4tarp kflno ir sielos"; ,,Sveikas
stuburas - sveikas Zmogus".

Veiklos isivertinimo organizavimas bei rezultatq panaudojimas.
2017 m. mokyklos veiklos kokybes [sivertinimas vyko pagal ,,Ikimokyklinio

ugdymo mokyklos vidaus audito metodik4". Buvo pasirinktas rodiklis rodiklis ,,Vaikq kultDra".
Audito tikslas - i5siai5kinti, ar pakankamos s4lygos sudarytos vaikq savirai5kai ir k0rybi5kumui
pletoti, kaip vaikq kulturos puoselejimas, tauti5kumo diegimas atsispindi mokyklos
dokumentuose. Naudoti metodai: klausimynas, anketavimas, Zodine apklausa, dokumentq
analize. Nustatyta, kad mokykloje kryptingai ugdoma vaikq savirai5ka, diegiama tautine
savimone, vyksta [vaims renginiai, Sventes.

Mokyklos ugdymo turinio vadyba.
Nuosekli mokyklos veiklos planavimo

planavimq sudare prielaidas efektyviam mokyklos
kokybi5ko ugdymo proceso organizavim4

sistema, numatanti ilgalaiki ir trumpalaiki
funkcionavimui bei uZtikrino sistemingo,

Pradinukai dirbo pagal patvirtintas Pradinirl ugdymo bendr4sias programas. Atlikti
ketvirtokq testai. Rezultatai buvo puikUs.
Prie5mokyklinio amliaus vaikq ugdymas vyko pagal Bendrqi4 prie5mokyklinio ugdymo ir
ugdimosi programe ,,O-pa-pa'', o ikimokyklinukai igyvendino m[sq pasirinkt4 pagal
kompetencij as pro gramq. Ugdymo procesas vyko sklan dliai.



Problemos
Pedagogams trflksta IKT naudojimosi Ziniq ir igUdZirl.
Nesaugi kiemo aplinka.
Reikalinga Sildymo sistemos rekonstrukcija.
Reikalingas medicinos kabineto [rengimas.
2018 m. metin6s veiklos uiduotys:
Mokyklos ugdymo proceso tobulinimas, personalo darbo selygq gerinimas (turtinti

ugdymo aplink4ir netradicines erdves, sudaryti s4lygas tenkinti prigimtinius vaiko poreikius.
Siekti, kad Didvydiq daugiafunkcis 'centras taptq uiimtumo ir traukos centru

(tenkinti mokiniqpaZinimo ir savirai5kos poreikius neformaliojo Svietimo [staigoje)

Direktore
AnastaztlaZaveckiene


