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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant įstaigos strateginio ir metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius siekėme
užtikrinti kokybišką ugdymą, sveikos gyvensenos žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų
puoselėjimą, lauko pedagogikos idėjų plėtojimą.
Užtikrinant įstaigos strategijos tęstinumą, įstaigos bendruomenė buvo telkiama atsakingai
siekti, kad būtų užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų kokybė,
mokytojai dirbtų kūrybiškai, keltų savo kvalifikaciją, bendradarbiautų su ugdytinių tėvais ir
socialiniais partneriais.
Toliau buvo kuriama saugi aplinka, kuri padėjo įgyvendinti visuminio ugdymo ir lauko
pedagogikos idėjų plėtojimą.
Didelis dėmesys įstaigoje skiriamas vaikų sveikatos stiprinimui ir saugumo užtikrinimui.
Įstaigos pedagogai organizavo „Lietuvos mažųjų žaidynės 2019“ II etapą ir jį laimėjo, taip pat
dalyvavome akcijoje „Būk saugus prie vandens“.
Puoselėjant vaikų tautinės kultūros tradicijas, tautinio paveldo pažinimą, ugdytiniai turėjo
galimybę dalyvauti organizuotose akcijose, susitikimuose, edukaciniuose užsiėmimuose
„Valanda muziejuje“, teatro ir saviraiškos studijoje.
Efektyvinant įstaigos ir ugdytinių šeimų partnerystę, vyko bendravimas ir
bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais, įtraukiant juos į kasdieninę veiklą, renginius, ugdymo
procesą. Organizavome susitikimus su įvairių profesijų atstovais, išvykas į tėvelių darbovietes.
Buvo sudarytos palankios sąlygos vykdyti savanoriškas veiklas, priimant savanorius,
socialinius partnerius.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai:

Metų užduotys
(toliau – užduotys)
1.1. Tobulinti lauko
edukacines erdves.

Siektini rezultatai

Įstaigos teritorijoje
įrengti lauko
laboratoriją.

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos užduotys
įvykdytos)
Iki 2019 m. gegužės
1 d. įstaigos
teritorijoje įrengti
„ Lauko
laboratoriją“.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
Pavasario šventės „Daržo
atidarymas“ metu buvo
pastatytas mini šiltnamis ir
apsodintas augaliukais,
įrengtos iškiliosios lysvės,
kvapų terapijos takelis,
pasodintas „Mažųjų
sodelis“. Įvykdyta 100%.

1.2. Stiprinti
bendravimą ir
bendradarbiavimą su
ugdytinių tėvais.

1.3. Gerinti
ugdymo(si) ir
darbuotojų darbo
sąlygas.

1.4. Sudaryti
palankias sąlygas
vykdyti savanoriškas
veiklas lopšelyje –
darželyje priimant
savanorius,
bendradarbiaujant su
socialiniais
partneriais
Marijampolės
savivaldybėje.

Organizuoti
bendras veiklas,
paskaitas.

Iki 2019 m. gruodžio
1 d. suorganizuoti
dvi veiklas apie tėvų
profesijas.

Ugdytinių tėvai noriai
įsijungė į šią veiklą.
Priešmokyklinio ugdymo
ugdytiniams vyko 3
susitikimai su įvairių
profesijų tėvų atstovais.
Ikimokyklinio ugdymo
vaikai susitiko su 4
profesijų tėvais. Įvykdyta
100%.

Iki 2019 m. birželio
1 d. pravesti vieną
paskaitą apie
patirtinį ugdymą.

2019 m. gegužės mėn.
įstaigos bendruomenė
susitiko su Lauko darželio
įkūrėju Žilvinu Karpiu,
kuris skaitė paskaitą „Kaip
užauginti gamtos vaiką“.
Įvykdyta 100%.
Įstaigos rūsio patalpoje
įrengta teatro ir saviraiškos
studija. Įsigyta teatrinių
rūbų.
Įstaigos pedagogai ir
ugdytiniai Marijampolės
miesto Kalėdinių renginių
metu suvaidino šešėlių
teatrą „Mėnulis ir saulė“.
Įvykdyta 100%.

Naujai įrengti
edukacines erdves.

Iki 2019 m. gruodžio
31 d. įstaigos rūsio
patalpose įrengti
teatro ir saviraiškos
studiją.

Užtikrinti saugias ir
sveikas ugdymo(si)
sąlygas.

Iki 2019 m.
rugpjūčio 30 d.
atnaujinti trijų
grupių rūbines,
dviejų grupių
sanitarines patalpas.
Priimti savanorius
vykdyti savanoriškas
veiklas.

Bendradarbiauja
bent su vienu
socialiniu partneriu
dėl savanoriškų
veiklų atlikimo
lopšelyje –
darželyje.

Atliktas trijų grupių rūbinių
patalpų remontas, dviejų
grupių sanitarinių patalpų
remontas. Vienoje grupėje
atliktas kapitalinis
remontas. Įvykdyta 100%.
2019 m. balandžio 10 d.
sudaryta bendradarbiavimo
sutartis su Marijampolės
„Šaltinio“ progimnazija.
Sutarties Nr. 6-280. Šiuo
metu į įstaigą ateina 6
savanoriai. Įvykdyta 100%.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo):
2.1.

Užduotys
-

Priežastys, rizikos
-

3. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos (pildoma, jei
buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams):
Užduotys / veiklos
3.1. Bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų
vykdymas pagal Lietuvos higienos normą
HN75:2016, ugdytinių saugumo užtikrinimas.
3.2. Modernizuoti pedagogų darbo vietas.
3.3. Įstaigos teritorijoje įrengta nauja edukacinė
erdvė „Nykštuko naujienos“.
3.4. 2019 m. 11 mėn. gavome teisę kaip partneriai
dalyvauti ES projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K_728-020029 Patyriminio ugdymo turinio diegimas
Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse įstaigose.

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Lopšelio – darželio pastato fasadas
perdažytas, sutvarkyti įtrūkimai. Sienos
papuoštos piešiniais.
Įsigyta 9 nešiojamieji kompiuteriai ir 7
spausdintuvai. Pedagogų darbo vietose
įrengta interneto prieiga.
Ši erdvė atspindi įstaigos vykdomą veiklą.
Gavus finansavimą, bus įsigytos
priemonės ir įstaigoje bus taikomas
inovatyvus patyriminio ugdymo metodas.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai:

Užduotys
4.1.

-

Siektini rezultatai
-

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
-

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai
-

III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas:
Pažymimas atitinkamas
langelis

Užduočių įvykdymo aprašymas
5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai x
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti:
6.1. Mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas veiklai
tobulinti.
Direktorė
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