
Reikalavinnj svietimo jstaigos (isskyrus 
aukstqjq mokyklq) vadovo meti) veiklos 
ataskaitai 
priedas

(Pavyzdine svietimo jstaigos (isskyrus aukstqjq mokyklq) vadovo metij veiklos ataskaitos
forma)

UKMERGES IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLA „EGLUTE“
(Svietimo jstaigos pavadinimas)

MEILES JASEVICIENES
(Svietimo jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

2018 METV VEIKLOS ATASKAITA

2019-O2-U Nr. XM
(data)

Ukmerge 
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRA TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo jstaigos strateginio piano ir jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai

Uztikrinant ugdymo paslaugt) prieinamum^, jstaigoje papildomai buvo atidarytos ir 
sekmingai dirba dvi ankstyvojo amziaus grupes. Is viso veikia 16 grupiq, kurias lanko 265 vaikai. 
Astuntus metus sekmingai tpse veiklq „Jaunti seimt) mokyklele“, kuriq lanko 15 ikimokyklines 
ugdymo jstaigos nelankancit) vaikq. Sios mokykleles deka pagerejo vaiktj adaptacija pradejus 
lankyti lopselio grupes.

2018 m. atnaujinta programa su Jaunimo savanoriska tarnyba (JST). T^siamas darbas su 
teveliais savanoriais. jstaigoje organizuotos ugdytiniq darbt) parodos, dalyvauta jvairiuose 
respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, projektineje veikloje, kuri skatino motyvacijq, 
gerino pasiekimtj kokyb?. Dalinai pagerinta jstaigos materialine baze. Penkios grupes pasipilde 
naujais baldeliais, j virtuvtj nupirktas saldytuvas, atnaujinta kompiuterine jranga. Visos grupes 
aprupintos nesiojamais kompiuteriais, jsigytas kopijavimo aparatas, interaktyvios grindys. 
Pavyko issprpsti tevelii) keliamq lauko apsvietimo prie jvaziavimo j mokyklq problem^.

Del objektyviij priezascit), nepavykus pilnai jgyvendinti 2014-2018 m strategist) tiksli) ir 
uzdavinii) (pastato technine bukle) jie planuojami 2019-2021 m. strateginiame plane. Metinis 
veiklos planas sekmingai jgyvendinamas._____________________________________________

II SKYRIUS
METIJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praejusiq meti) veiklos rezultatai

Metij uzduotys 
(toliau -  

uzduotys)
Siektini rezultatai

Rezultati) vertinimo 
rodikliai (kuriais 

vadovauj antis 
vertinama, ar 

nustatytos uzduotys 
jvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq 
rodikliai

1.1. Parengti 
jstaigos strateginj 
veiklos planq 
2019-2021 m.

Strateginiam 
veiklos planui 
pritarta Ukmerges 
rajono

Strateginis veiklos 
planas orientuotas j 
nauji) strategist) 
krypcit) jgyvendinimo,

2019-2021 m. strateginiam 
veiklos planui pritarta 
Ukmerges rajono 
savivaldybes administracijos
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savivaldybes 
administracijos 
svietimo ir sporto 
skyriaus.

parengtas 
vadovauj antis 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybes 
patvirtinta Strateginio 
planavimo metodika.

svietimo ir sporto skyriaus.

1.2. Tikslingas 
tarptautinip ir 
respublikinip 
projektp 
valdymas.

Sekmingai
jgyvendinti
vykdomp
tarptautinj
projektp „Kelione
j pasakp salj“ bei
t^sti vykdomp
tarptautinio
projekto
,,Gamtosauginip
mokyklp
programau,
respublikinio
projekto
,,Sveikatiada" ir
kitp projektp
veiklp.
Dalyvauti
naujuose
projektuose.

{staiga
reprezentuojama 
socialiniame 
tinklapyje Facebook, 
Svietimo mainp 
paramos fondo 
tinklapyje, rajonineje 
spaudoje.
Jstaigp aplanko 
kolegos is uzsienio ir 
respublikos. 
Pedagogams sudarytos 
splygos skleisti gerpjp 
darbo patirtj.

Sekmingai jgyvendintas 
tarptautinis strategines 
partnerystes projektas 
Erasmus+ „Kelione j pasakp 
salj“, pasirasyta sutartis 
treciajam projektui 
Erasmus+ „Kartu mokykloje 
ir gyvenime“. Aktyviai 
vykdomi eTwinning 
projektai. Uz aukstus 
pedagogp pasiekimus, 
jstaiga apdovanota 
Programos „eTwinning 
mokykla“ 2018-2019 
zenkleliu.
Aktyviai vykdoma 
tarptautine Gamtosauginip 
mokyklp programa, kuri 
peine mokyklai sertifikatp ir 
Zalipjp veliavp.
Uz aktyvp dalyvavimp 
sveikos gyvensenos projekte 
,,Sveikatiada“, jstaiga buvo 
apdovanota padekos rastu ir 
dovanelemis. Sekmingai 
t^siamas prevencinis 
projektas „Zaidimai moko“. 
Vykdomp projektp deka 
prasiplete vaikp pazintine, 
komunikavimo ir menine 
kompetencijos, mokytojai 
turejo galimyb^ isbandyti 
modemius ugdymo 
metodus, atnaujinti ir 
praturtinti tradicinj ugdymp.

1.3. Uztikrinti 
sveikatai palankip 
vaikp mitybp 
ikimokyklinio 
ugdymo 
mokykloje.

Sudarytos 
tinkamos splygos 
vaikp maitinimui 
organizuoti. 
Vaikai valgo 
sveikp maistp.

Valstybines maisto ir 
veterinarijos tamybos 
patvirtinti maitinimo 
valgiarasciai lopselio 
ir darzelio vaikams. 
Teigiami 
kontroliuojancip 
institucijp vertinimai 
maitinimo 
organizavimo 
klausimais.

Vaikai maitinami kokybisku 
ir pilnaverciu maistu, 
atitinkanciu
reglamentuojancip teises 
aktp reikalavimus. Pastabp 
del maitinimo organizavimo 
is tevp ir kontroliuojancip 
institucijp jstaiga negavo.

1.4. Skleisti Priimti svecius is jstaiga 2018 m. kovo men. jstaigoje
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gerqjq darbo 
patirtj rajone, 
respublikoje ir 
uzsienyje.

uzsienio ir 
respublikos. 
Sudaryti sqlygas 
jstaigos 
pedagogams 
dalytis gerqja 
darbo patirtimi. 
Informacijq 
skleisti rajonineje 
spaudoje ir 
portale, jstaigos 
intemetineje 
svetaineje, 
socialiniame 
tinklapyje 
Facebook.

reprezentuojama 
socialiniame 
tinklapyje Facebook, 
Svietimo mainq 
paramos fondo 
tinklapyje, rajonineje 
spaudoje. 
jstaigq aplanko 
kolegos is uzsienio ir 
respublikos. 
Pedagogams sudarytos 
sqlygos skleisti gerqjq 
darbo patirtj.

jvyko penktasis tarptautinis 
partneriq susitikimas, kurio 
metu su kolegomis is 
uzsienio aptarti vykdomo 
projekto rezultatai ir 
numatytos gaires ateiciai. 
Keistasi informacija ir 
gerqja darbo patirtimi 
dalintasi su Utenos vaikq 
lopselio-darzelio „Eglute“ 
pedagogais, Jonavos 
svietimo ugdymo jstaigq 
vadovais. Skaitytas 
pranesimas konferencijoje 
„Tarptautiniai projektai ir jq 
nauda siuolaikiniam vaikui“, 
kuri vyko Utenoje, 
lopselyje-darzelyje „Eglutei‘. 
Informacija apie vykdomus 
renginius jstaigoje buvo 
skleidziama rajonineje 
spaudoje, Facebook 
Ukmerges svietimas „Koja 
kojon", jstaigos tinklapyje .

2.5. Vadybiniq 
kompetencijq 
tobulinimas. )

)

Diegiamos 
naujoves lopselio- 
darzelio veikloje.

Dalyvauta ne maziau 
18 ak. valandq 
kvalifikacijos 
tobulinimo
renginiuose, parengtos 
naujos darbo tvarkos 
taisykles, atitinkancios 
naujojo Darbo 
kodekso reikalavimus.

Su darbo grupemis atnaujinti 
ikimokyklinio ugdymo 
mokyklos veiklos 
dokumentai (darbo tvarkos 
taisykles. pareigybiq 
aprasymai, darbo sutartys) ir 
kitq teises aktq, 
reglamentuojanciq jstaigos 
veiklq, pakeitimai.
Dalyvauta 72 ak. valandos 
kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose.

2. Uzduotys, nejvykdytos ar jvykdytos is dalics del numatytq rizikq (jei tokiq buvo)
Uzduotys Priezastys, rizikos

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatvtos, bet jvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomu, svarip jstaigos veiklos rezultatams)_____________________

Uzduotys / veiklos Poveikis svietimo jstaigos veiklai
3.1. Ikimokyklinio ugdymo mokykloje 2018m. 
papildomai jsteigtos ir sekmingai dirba dvi 
ankstyvojo amziaus grupes.

Uztikrintas ugdymo paslaugq 
prieinamumas, tevai patenkinti ugdymo 
jstaiga.

3.2.
3.3.
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4. Pakoreguotos praejusiij meti) veiklos uzt uotys (jei tokii) buvo) ir rezu tatai

Uzduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai 
(kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai 
ir jq rodikliai

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

III SKYRIUS
PASIEKTy REZULTATIJ VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

5. Pasiektq rezultatu vykdant uzduotis [sivertinimas

Uzduocii) jvykdymo aprasymas
Pazymimas atitinkamas 

langelis
5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai □
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X
5.3. Jvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai □
5.4. Uzduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai □

6. Kompetencijos, kurias noretq tobulinti
6.1. Strateginis svietimo jstaigos valdymas.
6 . 2 .

Direktore
(svietimo jstaigos vadovo pareigos)

Meile Jaseviciene 
(vardas ir pavarde)

2019-01-28
(data)

IV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siQlymai: Ukmerges ikimokyklinio ugdymo mokyklos „Eglute“ 
direktores Meiles Jasevicienes veikla vertinama labai gerai del jvykdyti) metiniq uzduocii) ir 
papildomij uzduocip, kurios nebuvo planuotos, taciau jvykdytos. (Jrengtos dvi ankstyvojo amziaus 
grupes).

Ukmerges ikimokyklinio 
ugdymo mokyklos „Eglute“
Tarybos pirmininko pavaduotoja 
(mokykloje -  mokyklos tarybos 
jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos jstaigoje -  
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo 
/ darbuotojij atstovavinq jgyvendinantis asmuo)

(par ŝsas)

Rugile Petronyte Sableviciene 2018-01-30
(vardas ir pavarde) (data)

8. jvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: c-Lcj , 4 0  /  iyiQ Jy

(svietimo jstaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinancios institucijos 
(dalininki} susirinkimo) jgalioto asmens 
pareigos)

(data)



Galutinis metq veiklos ataskaitos jvertinimas cCctvoo

IV SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAIIR RODIKLIAI

9. Kitq metij uzduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uzduotys

Uzduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai 

(kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos uzduotys jvykdytos)

9.1. Atnaujinti jstaigos 
ikimokyklinio ugdymo 
program^ „Po eglutes 
zaliqja skara“.

Ikimokyklinio ugdymo 
programa orientuota j vaikq, j 
aktyvq, patirtinj, tyrinejimu ir 
problemq sprendimu 
grindziamq kurybiskq 
mokymqsi.

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo 
programa atitinka valstybes 
nustatytus reikalavimus, vietos 
bendruomenes poreikius. 
Programos tikslai, uzdaviniai ir 
turinys atitinka vaikq amziq, 
poreikius, galimybes ir interesus.

9.2. Kurti funkcionaliq, 
modemiq ir saugiq vaikq 
ugdymo(si) aplink^.

Sekmingam ugdymui, sukurti 
j vaikq orientuotas, atviras, 
funkcionalias, estetiskas ir 
kurybiskas edukacines erdves 
lauke ir viduje, teikiancias 
vaikams daugyb^ galimybitj 
pazinti pasaulj, bei ugdytis 
kuo jvairesnius gebejimus.

Atnaujintos ir ugdymo poreikiams 
pritaikytos 2 lauko ir 1 vidaus 
(koridoriaus ir laiptiniq) 
edukacines erdves.

9.3. Tobulinti pagalbos 
mokiniui sistemq, 
orientuot^ j speciality q 
ugdymosi poreikiq 
turincius ugdytinius.

Kiekvienam specialiqjq 
ugdymosi poreikiq ugdytiniui 
prieinamas, kokybiskas 
siuolaikiskas ugdymas, 
atitinkantis asmens ir 
dabarties visuomenes 
poreikius.

Pagalbos mokiniui sistema 
operatyviai sprendzia ugdymosi 
problemas, padeda gerinti 
stipriqsias ugdytinio puses, 
stiprina motyvacijq, gerina 
pasiekimus, padeda ugdytis naujus 
ir/ar tobulinti jau turimus 
gebejimus ir sudaro prielaidas 
pozityviai vaiko socializacijai.

9.4.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uzduotis)
(pildoma suderinus su svietimo jstaigos vadovu)______________________________________
10.1. Zmogiskieji faktoriai (laikinas nedarbingumas, darbuotojq kaita).
10.2. Teises aktq kaita ar jq nebuvimas.
10.3. Nepakankamas fmansavimas.

(svietimo isiaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinancios institucijos 
(dalininku susirinkimo) igalioto asmens 
pareigos)

V

Susipazinau. -

(svietimo jstaigos vadovo pareigos)

Cjt- La- *10/9'fid'/Lf
)/  (v^rcfas ir pavarde) (data)

jAe/%er ' o ic/wuL-tf
(vardasi (data)


