
Reikalavimq Svietirno jstaigos (i$sk;,.rus
auk5tqj4 mokykl4) vadovo meru veiklos
ataskaitai
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ELVYRA VENCKUTP
($vietirno jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

2018 METU VEIKLOS ATASKAITA

2o1e-cl,.J,,l Nr. ly/* 3 tt(h. &e)
(data) t

Cinkfrnai
(sudarymo vieta)

I SKYRTUS
STRATEGINIO PLANO IR METINTO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo i

$iauriq r. Ginkunq rops.rio-dJ#;[fhffi":il;!:i,,::j;l;:il:j'ih"uo u.,*,o, otu,ruitu pu,.,,.,, Ivadovaujantis Lopselio-darzelio strateginiu planu 2017-2019 metams ir 20lg ".,.df;;;llJ-"'-""'- i
darZelio veiklos planu. Lop5elis-darZelis uZpildytas 100%, sukornplektuotos + gruper. '"-"" 

II. strateginis veiklos priorifetas - kokybiskas ugdymo paslaugos teikimas. 
* ;

[gyvendinti Loplelio-darzelio 2018 metq veiklos uzouniniait
l' Uitikrinti ugdymo turinio parinkimrl vaikams, atsiZvelgiant i individualius geb6jimus.

Lopselio'darZelio vaikai urgdomi pagal istaigos par.n!t4 ikimokyklinio u[cynio programq
..Spalvota vaikyste". Du kartus metuose -.rudenlir puuoruil atliekami kiekvieno vaiko pasiekimrl
vertinimai, su jais supaZindinti tevai. Ugdomosios veiklos planuojamos atsiZvelgiant j kiekvie'o
vaiko gebejimus. Stebeta l0 r"rgdomqjq veiklq,

Ugdymo turinys praplestas Lop5elio-darhelio ,,sveikatos saugojimo" komanclos parengta
svei katos stiprinimo programa .,Svei katos Sal yj e.,.

Daug demesio skirta ekologiniam vaikq ugdymr.ri. fgyvendintas Siauliq rajgno savivaldybes
fi nansuoj amas p roj ektas,, Camtos laboratorij a,,.

I penkiamediq ugdymo turini integruota socialiniq jgiidZiq programa ,,Zipic> draugai...
. ,,Saulutes" grupeje logopedai ir aukletojai vykdo tgstinj tarptautini.prolet<t4 ,,l,aimingas vaikas,,.
kuris skirtas vaikams, turintiems kalbos ir kalbejimo sutrikimq. Ugdomi trimed.iq kalbiniai jgrtclZiai.

Vaikq edukacijoms iSleista 225,48 eun4.
Kiekvienas mokytojas vidutini$kai 8 dienas tobulino kvalifikacijq seminaruose, mokyl.ltrose,

konferenciiose. Zinias priraike tobulindami vaikq ugdym4(si).
2. Inicijuoti mokytojq ir tdvq bendradarbiavim4, siekiant vaikq ugdymo derm6s.

80% tevq aktyviai dalyvavo akcijose, Sventese kituosc renginiuose. lvyf<o 4 susitikimai su tevais,
kuric pasakojo apie savo prol'esijas. Organizuoti 4 ,,Poziiyvios tevystes" nrokymai. Sociatipiq
mokslq daktaras skaite paskaitq tevams ,,Seima * svarbiausia vaiko sveikatos ugdymolsij
institucija"' Organizuotose atvirq dury dienose dalyvavo apieT0o/o tevq. Visa ben4ruome,re na,raoja
elektronini dierryn4 ,,Mtist-tr darZelis". Visi jvykiai - renginiai, akcijos, iSvykos ir kt. ivy[E
LopSel yj e-d arielyje v iesinarn i interneti neje svetai nej e www. qi nkunudarzel i s. lt
3. Tobutinti bendradarbiavim4 su socialiniais port*riaisl

ugdymo procese aktyviai dalyvavo socialiniai partneriai : edukaciniai
vyko Siauliq rajono savivaldybes viesosios biblioiekos Ginkunq filiale.
kulthros csntro Ginkrinq filiale, Ginkrinq s. ir vl. Zubovq mokykloje,
centre, ,,Au5roso'muziejuje, Naisiuose. Kartu su socialiniu partneriu *

uZsiemimai ir kiti rensiniai I

Siauliq rajono savivaliy6e" j

Siauliq.iaunqjq garnrininkq 
I

Siauliq raiono savivaldybes 
I

pirmini nl<u. orgar_ri f aJgrrej

(Svietirno jsta igos pavadinimas)

kultlrros centro Ginktinu filialu ir Lietuvos bitini



respubliking. parod4-konkurs4,,Bite Ritel
akademija,,Siauliai". Trenerii demonstravo

Pasira$yta bendradarbiavimo sutartii su- iutbo16

bendruomene.
vaikams futbolo elementus. I Zaidim4 jtraukta visa

4. uztikrinti vaikq dalyvavimq sveikatos saugojimo veiklose.
Lietuvos sveikatos mokymo ir ligq preuencijos centras pripaZino Lopseli-darZelj sveikatq

stiprinandia mokykla. [gyvendinant Siauliq rajono savivaldybes remiam4 projekt4,,Linksma kelione
isveikatos 5ali", dalyvavo visa bendruomene- vaikai, jq Gvai, ttokytojai ir aptarnauiantis istaigospersonalas.

Siauliq rajono visuomenes sveikatos bluro darbuotojas pravede vaikams I I edukaciniq
uZsiemimq apie sveikatos saugojim4 ir stiprinim4. Vaiftams ir bendruomenei organizuotos 4
tradicines sporto Sventes. Vaikai ugdesi orientacinio sporto trenerio sukurtoje netradicineje lauko
aplinkoje.

Pagerinta visq vaikq nrityba ir formuojami sveikos gyvensenos igurdZiai. dalyvagjarna ES
remiamose prograrnose ,,Vaisiq ir darZoviq bei pieno produktq vartojimo skatinimas vaikri ugdyrno
istaigose". Trims vaikams parengti individualfrs pritailcyto maitinimo valgiara5diai. Maistas
ruo5iamas tausojandiu budu. [sigyta konvekcine krosnis ir saldiklis.
II. Strateginis veiklos prioritctas - vidaus erdviq atnaujinimas ir modemizavimas.
fryvendinti Loplelio-darZelio 2018 metq veiklos uZdaviniai:
1. Sukurtos ir praturtintos igaliniios ugdyti(s) aptinkos.

Ugdymo procese naudojamos inovatyvios priemones: Sviesos stalai, kornpigteriai, nrultirrredija,
eksperimentams ir bandymams skirtos priemones. I3 ugdymui skirtrl IeSq nupirkta Zaisltl ir Zaidimq
uL 481,06 eurq, knygq - uZ 184,15 eurq, ugdymo priemoniq - uZ 557,23 euru.
2. Atliktas bfitinasis grupiq remontas.

_Atliktas ,,Varpelir.1" grllpes remontas, isigyti nauji baldai vaikams, nupirktos naujos lovos.
,,PcledZiuktl" grupeje ir prausykloje atliktas remontas, isieyta lent

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndiniai m veiklos rezultatai

Metq uzduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovaujantis

veftinama, ar nllstatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jul

rodikliai

1.1. Tobulinti vaikq
tyrinejimurs ir
atradimus
skatinandi4 aplink4
istaigos kieme.

Vaikai kiemo
teritorijoje augina
ir tyrineja
augalus.

lki 2018-06-30
sukurta lauko aplinka vaikq
tyrinejimams ir atradimarls -
patobul intas darZas, irengtas
gelynas.

Praplestas darZas.
augalq stebejimui,
tyrinejimr.ri ir
prieZiflrai. Irengtas
gelynas, sudarytos
sqlygos vaikams
paZinti ir auginti geles

ikurta vaistaZoliq
lysve, igltos Zinios
apie arbatZoles ir.iq
naud4 Zrnogaus
sveikatai.

1.2. Sudaryti s4lygas
papildomam vaikq
ugdymui.

Tenkinami tevq
poreikiai.

Iki 2018-10-01 Lop5elyje-
darZelyje veikia bent vienas
b0relis, kurj lanko apie 70Yo

vaiku.

Organizuota 2 bilreliq
veikla (5okiq bDrelj
lanko 85% vaikrl.
mintinio skaidiavimo
b[relj .,NUMICON'" -
25% vaiku).



1.3. ltraukti tevus i
elektroninio dienyno
pildymo sistem4

,,Mano darZelis".

Visa
bendruomen€
naudoja sistemq

,,Mfrsq darZeliso'

Iki 2018-10-31 visi tevai
apmokyti naudotis 3ia
sistema.

Elektroniniu dienynu
,,Milsq darZelis"
naudojasi 100% visa
LopSelio-darZelio
bendruomene.

1.4. Atnaujinti,
suremontuoti
LopSelio-darZelio
vidaus aplink4.

Iligienos nonxas
atitinkanti,
ugdyrn4(si)
skatinanti aplinka,

Iki 201 8-12-3 I atnaujintos
vicnos grupes ugdomosios
erdves.

Atnaujintos dviejq
grupiq ugdomosios
erdves. .[os atitinka
Higienos normas.
Surenrontuota

o,Valpeliq" grupe,

isigyti nauji baldai,
nupirktos nauios
lovos. Surenrontuota

,,PelcdZiukrl" grupe.
iSdaZyta prausykla-
tualetas, nupirktos
nauios lentvnos.

1.5. Ie5koti remejq
papildomq le5q
pritraukimui,
siekiant igyvendinti
LopSelio-dafielio
metinius tikslus.

Le5os panaudotos

istaigos
metiniams
tikslams pasiekti,
ugdymo aplinkai
gerinti.

Iki 2018-12-31 surinkta ne
maiiau kaip 1000 eurtlTYo
gyventojq pajamq mokesdio
ir kitq remejq le3q.

I-op3elio-darZelio
biudZetas papildytas
2283 eurais:
2% gyventojq pajamul
nrokestis - 1235 eurai.
sveikatos sar.rgoj inio
projekto .,I-inksma
kelione i sveikatos
Salj" igyvendinimui
gauta 400 eur"t1,

aplinkosaugirrio
projekto ..Gamtos
labolatorij a" r,ei k loms
vykdyti gauta 250
eurq, uZ patalpr,l

nuonra * 398"03 eurai.

Uidu kdytos ar iv-vkdvtos i5 dalics d6l numafytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs" rizikos

2.1

3. UZduofys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustafytos, bet ivykdytos
ldoma. iei buvo atlikta veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaieos veiklai
Vaikai praplete. pagilino Zinias apie ganrtos
apsaug4. Gautas finansavirnas i3 Siauliq
raj ono savivaldybes. [si gytos r.r gdymo

iemones bandymams ir eksperinrentams.
2A18-45-22 ivyko pavasario spono Svente

o,MaZasis futboliukaso'. Dalyvavo visa
bendruomene, Sventg padejo pravesti 

I

futbolo akademijos treneris ir.io ugdvtiniai. 
!

I

UZduotvs / veiklos
3. L lgyvendintas aplinkosauginis projektas
,,G&mtos laboratorija".

3,2. Pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su VSJ
futbolo akademija,,Siaul iaio'



3.3. Lop5elis-darZelis organiza.ro respublffi
pie$iniq parod4-konkursq,,Bit€ Ritdoo.

I parodos-konkurso organizavirn4 isij ungc-
visa bendruomene. Atsiqsta 142 pie5iniai ii
visos Lietuvos. Apdovanoti I, II, III vietu
laimetojai. Pie$iniq paroda veike $iaulirl
rajono savivaldybes kr.rltilros centro
Ginkflnq filiale. Apie j4 informavo Siauliq
raiono Ziniasklaida.

3.4. Sudarytos s4lygos tausojdneiq patiekalq
vaikams gamybai.

fsigyta konvekcine krosnis ir darZovirr
trintuvas.

3.5, Virejas igijo profesing kvalifikacija, 2A18-A6-27 virejas baige Siauliq profeiinio
rengimo centro Virejo mokymo progranq.
Suteiktas Lietuvos kvalifikacijq IV lygis,
Europos mokymosi vis4 gyvenim4

Eyg!$Lacrjq 4 lygis.

4. qqrq metq veiklos uZduo8s (iei tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtosi

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

kurias nordt tobulinti6. Kom

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

&
(mokykloje - mokyklos tarybos
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos j
savivaldos institucijos jgal iotas

(para5as)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIILYMAI

inimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

Elvyrfl Venckute
(vardas ir pavarde)

Tomas Siurys
(vardas ir pavarde)

2019-01- r7
(data)

zcpaal
(data)

5. Pas rezulta kdant utduotis isivertinimas

UZduodiq jvykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. utduogs jvykdytos ir virsijo kai kuriuos surartus vertinimo rodiklius Labai sera n
5.2. Uiduo rs i5 esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Cera M
5.3.lyykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertininro rodikrius Patenkinarnai fl
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutaftus vertinimo rodiklius Nepatenkinarnai El

6.1. Darbuotoiu veiklos vertinimas: metinis
6.2. Finansu vald

/ darbuotoj q atstoyavimE j gyvend inantis asmuo)



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
/t4- fd-tua

f24{?:<z-,
(Svietirno jstaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkirno) jgalioto asmens
pareigos)

(vardas ir pavard€)

5fi'e-e*-">-e?
tr'-^tra-ar

Galutinis rnetq veiklos ataskaitos jvertinimas I ee--ze4

-

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, RBZULT.A,TAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metr; utduofys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 u2duotys)

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gnli
turiti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istai vadovu

10.2. Gali keistis nlzavlmo oata.

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatrl vertinimo rodikl iai

(kuriais vadovauiantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys ivykdytos)

9.1 . Tobulinti ugdymo turini
integruoj ant nauj4 emocinio
ugdymo(si) program4.

Praplestas ugdymo
turinys integruota
emocinio ugdymo(si)
programa.

Iki 2019- l2-31 integruora j ugdymo
turini vaikq emocinio ugdymo
programa.

9,2. Suorganizuoti respublikini
pieSiniq konkurs4-parod4
ganltosaugine tema.

Konkurse-parodoje
dalyvauja ne maiiau kaip
80 vaikq pie5iniq i$

ivairiq Lietr.rvos
savivaldvbiu.

Iki 2019-06-01. Pie5iniq paroda-
konkursas veikia Siauliq rajono
savivaldybes kulttiros centro
Ginktinq filiale. Apdovarroti I, Ii,
III vietq nugaletoiai.

9.3. fdiegti I nauj4 edukacing
paslauga"

Tenkinami tevq poreikiai. Iki 2019-12-31 veikia naujas
bfrrelis, kuri lanko apic 50 Vo vaik

10.3. Gali neatsirasti norindiu teikti

,4-l4.>e't)
(Svietimo jstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
Direktore
(Svietinro jstaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde) (data)

fuzF-ez-,zt

tu Elvyra Venckute
(vardas ir pavarde)

d&!:eL:?4
(data)(paraSas)


