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(data)

Pasvalys
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

fgyvendinant 2019 metq veiklos plan4, buvo siekiama atsiLvelgiant i kiekvieno vaiko
unikalumE bei poreikius, uZtikrinti i vaik4 orientuot4, kokybi5k4 ugdym4, saugi4, ugdym4si
skatinandi4 aplink4, istaigos kultUr4.

Pirmame uZdavinyje buvo numaty.ta telkti bendruomeng pokydiams ir inovacijoms.
Ugdymo procesas vyksta sklandZiai. Pedagogai savo darbe taiko inovacijas, aktyviai buriasi

i klrybines komandas rengiant Sventes, pramogas, vaikq darbeliq parodas ir kt. Tai leidZia
efektyviau organizuoti renginius, taip pat skatina darbo komandq gerqJqkonkurencijq, lyderystg.

Nuo 2019 m. - ankstyvasis IK ugdymas prie5mokyklinio amZiaus vaikams. fsigyta 10
plandetiniq kompiuteriq. Vaikams ugdymas tapo patrauklesnis ir idomesnis.

Nuo 2019 m. integruojamas STEAM ugdymas - tyrinejimu grindZiamas mokymasis.
STEAM - skatina kflrybi5kai mokltis gamtos, technologijos, inZinerijos, menq ir matematikos
dalykq bei gerinti vaikq pasiekimus atliekant tiriamuosius darbus. 2019 m. STEAM ugdymas
integruotas iLop5elio-darZelio ikimokyklinio ugdymo program4,,Vaikystes taku".

LopSelio-darLelio bendruomene telkiama pokydiams. Pasvalio lop5elyje-darLelyje
,,Liepaite" nuo 2019 m. rugsejo 1 d. didinamas vienu komplektu ikimokyklinio ugdymo grupiq
skaidius. 2019 m. rugsejo 1 d. papildomai priimta ugdyti 16 vaikq.

Antras uZdavinys - tgsti integruotas sveikatos stiprinimo, gamtosauginio ugdymo
programas, tenkinti prigimtines fi zinio aktyvumo reikmes.

Lopielis-darZelis - gamtosaugine mokykla. |vykdg Aplinkosauginio fondo keliamus
reikalavimus, jau trylikt4 kart4 esame apdovanoti Lietuvos Zaliqjq judejimo ZaIiqa veliava ir
Tarptautines Gamtosauginiq mokyklos programos sertifikatu. Vykdome tarptautinius ,,MaZiau
Siuk5liq", ,,Mes ruSiuojam" projektus. Organizuota Zemes dienos Svente. Vaikai padeda kurti
jauki4 ir Svari4 aplink4. Aktlwiai dallvavo respublikindje ,,Darom 2019* akcijoje.

Parengtas ir igyvendinamas Savivaldybes aplinkos apsaugos rdmimo specialiosios
programos projektas,,AS - gamtos vaikas". Dalyvaujame Lietuvos vaikq ir jaunimo centro,,Darni
mokykla" veikloje. 2019 m. esam apdovanoti auksiniu sertifikatu. Tai parodo, kad Lop5elis-
darZelis padare didelg palangE igyvendindama darnaus vystymosi iniciatyvas ir yra lyderis
nacionaliniu mastu.

Gamtosauginio ugdymo veikloje dalyvauja visi vaikai, Lop5elio-darielio bendruomene.
Prie5mokyklinio amZiaus vaikai dalyvavo respublikiniame konkurse ,,Perdirbtq Zaislq istorijos".
Nugaletojai aplanke PaneveZio regiono nepavojingq atliekq s4vartyn4. Ziemos metu vaikai vykde
akcrj 4,,Padekime maZiesiems draugams".

2019 m. respublikiniame ikimokykliniq ugdymo istaigq projekto ,,Lietuvos maZqjq
Zaidynds" II etapo laureatai.

Atliktas l-os,,Skruzdeliuku" grupds va ilos tvnmas.



Aktyviai vykdomas prevencinis darbas. Ikimokyklinio amZiaus vaikai ugdomi pagal
,,Kimochis" prograrnq, kuri skirta emociniam intelektui stiprinti. ,,Kimochis" - laislai,
i3rei5kiantys jausmus. Prie5mokyklinio ugdymo grupeje vykdoma prevencine ,,Zipio draugai"
programa.

Nuo 2019 m. vasario 4 d. Lop5elis-darZelis ,,Liepait6" dalyvavo Eurointegracijos projekte.
Teikiama kompleksine psichologine pagalba vaikams, t6vams, pedagogams.

Vykdomas vaikq maitinimo kokybes stebejimas. Atlikta tevq anketine apklausa- 92
procentai tevq patenkinti vaikq maitinimu.

Tredias uZdavinys - sudaryti s4lygas darbuotojams siekti auk5tos kompetencijos ir kulturos,
nuolatinio mokymosi, telkti veikli4, atsaking4 bendruomenE, gebandi4 dirbti komandose.

Pedagogai savo darbe taike inovatyvius ugdymo metodus, organizavo veiklas netradicineje
aplinkoje: Pasvalio Kra5to muziejuje, Pasvalio kulturos centre, Pasvalio Smegduobiq parke,
Pasvalio sporto mokykloje ir kt. Stebetos 6 atviros veiklos, kuriq metu vyravo integruotas ugdymas.
Organizuoti trys seminarai rajono pedagogams bei respublikinis ikimokyklinio ir prieSmokyklinio
amZiaus vaikq, tevq ir pedagogq klrybinis projektas ,,Ziemuiele Zitri pro langeli".

Metodines grupes pasitarimuose aptartos metodines veiklos ataskaitos, apibendrintos ir
ivertintos stebetos ugdomosios veiklos.

Tevai - aktyvls ugdymo proceso dalyviai. 2019 m. kovo menesi atvinl dury dienomis,
savaitemis dalyvavo 30 procentai tevq. 10 procentq tevq kartu su pedagogais vede veikl4,
renginius, padejo paZintiniq iSrrykq metu.

Ketvirtas uZdavinys - praturtinti ir irengti naujas ugdymo erdves. {rengta nauja
grup€, atlikti patalpq remonto darbai - pakeisti sanitariniai mazgai tualete ir prausykloje, klozetai,
i5klotos plyteles, irengta pertvara. Atnaujinta grindq danga grupeje ir rflbineleje, ap5iltinta i5
vidaus i5ores siena. {sigyti grupes baldai: staliukai, kedutes, lov1tes, rubineleje spintos. Vaikai
aprupinti Zaislais ir ugdymo priemonemis.

Organizuojant komandini darb4 sukurta graLi, esteti5ka, saugi ir funkcionali aplinka. 2019
m. rugsejo 30 d. Pasvalio rajono savivaldybds mero potvarkiu Nr. MV-83 Lop5elio-darZelio
bendruomene apdovanota padekos ra5tu uZ sutelkt4 veikl4, kuriant edukacines erdves.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTYS' REZULTATAT rR RODIKLIAI

. Pagrindiniai pra6iusiu metu veik los rezultata

Metq uZduotys
(toliau -
uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdytos)
I 2 a

J 4
1.1. UZtikrinti
efektyvi4
Pasvalio
lopSelio-
darZelio veikl4.

Pasvalio
lopSelio-darZelio
,,Liepait€" veikl4
reglamentuojant
ys dokumentai
atitinka
galiojandius
teises aktrl
reikalavimus.

Iki birZelio 1 d.
atnaujinta Pasvalio
lopSelio-darZelio
,,Liepaitd"
ikimokyklinio ugdymo
,,Vaikystes taku"
programa.
Iki gruodZio 1 d.
atnaujinti arba naulai
parengti ne maliau
kaip du tvarkos

Inicijavau ikimokyklinio ugdymo
programos ,,Vaikystes taku"
atnaujinim4.2}l9 m.balandLio I d.
isakymu Nr. DV-21 programos
koregavimui sudariau darbo grupg.
Iki birZelio 1 d. atnaujinta Pasvalio
lop5elio-darZelio ,,Liepaite"
ikimokyklinio ugdymo,,Vaikystes
taku" programa. 2019-05-16 Nr.
TP-2 Program4 suderinau su
Pasvalio lop5elio-darZelio taryba, ir



aprasai,
reglamentuojantys
istaigos veikl4.
Informacija,
prane5imai, ataskaitos
ir kiti dokumentai
institucijoms pateikti
teises aktuose
nustaty.tais terminais.

pristadiau 2019-09-03 MP-3
mokytoj q tarybos posedyj e.
Proqrama suderinta su Pasvalio
rajo-no Svietimo ir sporto skyriaus
vedeju ir patvirtinta Pasvalio
lopSelio-darZelio
direktoriaus.

,,Liepaitd"

AtsiZvelgiant i teises aktq
pakeitimus pakeidiau 4 istaigos
veikl4 reglamentuojandius
dokumentus - mokesdio uZ vaikq
ugdym4 Pasvalio lopSelyje-
darLelyje ,,Liepaite", vaikq
ugdymo(si) pasiekimq vertinimo
apraS4, dienpinigiq ir
komandiruodiq i5laidq apmokej imo
tvarkos apraS4, LopSelio-darLelio
apskaitos politik4.. Informacija,
ataskaitos ir kiti dokumentai
pateikiami istaigos intemeto
puslapyje adresu:
http://liepaite.pasval)'s.lt, dienyne
,,Mtsq darZelis".

Institucijoms dokumentai
pateikiami laiku, paZeidimq
nenustatwa.

1.2. Inicijuoti
Pasvalio
lopSelio-
darLeho
,,Liepaitd"
ugdomosios
veiklos
,,Ugdymas ir
ugdymasis"

isivertinim4.

Parengta
Pasvalio
lopSelio-darZelio
,,Liepaitd"
vidaus

isivertinimo
sistema

Iki balandlio 1 d.
sudaryta vidaus
veiklos isivertinimo
darbo grupe.
Iki spalio 1 d. atlikta
veiklos isivertinimo
tevq ir pedagogq
apklausa.
Iki gruodZio 1 d.
apibendrinti vidaus
isivertinimo apklausos
rezultatai ir pateiktos
veiklos tobulinimo
rekomendacijos.

Inicijavau, kad bfrtq parengta
Pasvalio lop5elio-darZelio
,,Liepaitd" vidaus isivertinimo
sistema. Vidaus isivertinimo
sistema parengta ir vykdoma.

Inicijavau ugdomosios veiklos

isivertinim4:2019 m. vasario 13 d.
Pasvalio lopSelio-darZelio
,,Liepait6" direktoriaus isakymu Nr.
DV-3 sudaryta veiklos kokybes
isivertinimo darbo grupe. 2019-09-
03 Nr. MP-3 informavau ir
suderinau su mokytojq taryba
veiklos kokybes isivertinimo
laikotarpi, bUdus ir kt.

Per rugsejo menesi atlikta veiklos
isivertinimo tevq ir pedagogq
apklausa. Per spalio-lapkridio
mdnesius apibendrinti apklausos
rezultatu, i5vados, lyginamoji
anahze ir pateiktos veiklos
tobulinimo rekomendacijos. Su
audito i5vadomis ir
rekomendacijomis supaZindinau
bendruomends narius: 2019-ll-28
Nr. BN-4 bendruomends nariu



(tevq) susirinkime, 2019-12-04 Nr.
MP-4 * mokytojq tarybos posedyje,
2019-12-09 Nr. TP-4 - Lop5elio-
darZelio tarybos posedyie.

1.3. Dalyvauti
,,Lyderiq laikas
3u pokydiq
projekto
igyvendinime.

Pasvalio
lopSelio-darZelio
,,Liepaite"
bendruomene
dalyvaus
pokydiq projekto
,,Lyderiq laikas
3" veiklose.

7 procentai
pedagoginio
dalyvaus
veiklose.

istaigos
personalo
projekto

2019-10-30 Pasvalio Levens
pagrindineje mokykloje 3
pedagogai dalyvavo ,,Lyderiq
laikas 3" mokyklq lyderystes
iniciatyvq renginyje. Vykdomas
komandinis darbas, kokybi5kam
ugdymui skiriamas ypatingas
demesys: vaikq asmeninei paLangai
atlikau lyginam4j4 analizg,
pedagogams - savianalizds, vaikq
ugdymosi motlvacijai -

netradicines veiklos, IKT ugdymas.
Pedagogai, tevai bei specialistai
reflektuoja vaikq ugdymo kokybE
bei veiksmingum4, vertina vaikq
ugdymosi pasiekimus bei numato
tolesnio ugdymo uZdavinius. 100
proc. pedagogq dalyvavo PK
tyrime. Tyrimo rezultatus pristadiau
mobtoiu tarybos posedyie.

1.4. Didinti
ikimokyklinio
ugdymo grupiq
skaidiq.

{rengta saugi,
funkcionali,
higienos norrnas
atitinkanti
grupes aplinka.
Vienukomplektu
padides
ikimokyklinio
ugdymo grupiq
skaidius.

Iki rugsejo 1 d. irengta
nauja grupes patalpa:
atnaujinta grindq
danga, prausyklos,
tualeto santechnika,
i5klotos plyteles.
ap5iltinta iS vidaus
i5orine siena.
Aprupinta moderniais
baldais ir ugdymo
priemonemis.
Rugsejo 1 d.
papildomai priimta
uedyti 20 vaiku.

Inicijavau naujos grupes patalpos

frengim4. Iki rugsejo 1 d. irengta
nauja grupes patalpa: atnaujinta
grindq danga, prausyklos, tualeto
santechnika, i5klotos plyteles,
ap5iltinta i5 vidaus i5orine siena.
Aprupinau modemiais baldais ir
ugdymo priemondmis: sudariau
pirkimo sutartis su tiekejais.
Rugsejo 1 d. papildomai priemiau
ugdl.ti 20 vaikq.

3.
(p

Aild

UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

s, neiwkdytos ar iwkdvtos i5 dalies del numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastvs. rizikos

2. t .
2.2.
z . J .

2.4.
2.5.

jei buvo atlikta papildomq. svariq istaigos veiklos rezultatams)
UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai



ir patalpq tinkamumas. Direktoriaus iniciatyva sukurta graii, esteti5ka, saugi aplinka. Dideles eiles
vaikq, norindiq patekti i darLeli.

parelgos)

Galutinis metu veiklos ataskait'os

9. Kitq
(nustato

V SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZnUOrySo REZULTATAI IR RODIKLTAI

metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne lau kaio 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdvtos)

9. 1. UZtikrinti Pasvalio lop5elio-
darlelio,,Liepait6" dokumentq
valdym4.

Pasvalio lopSelio-darZelio
,,Liepait6" veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galiojandius teises aktq
reikalavimus.

Iki rugsejo I d. parengtas
vaikq nemokamo maitinimo
apra5as.

Iki gruodZio 1 d. atnaujinti
arba naujai parengti ne maliau
kaip du tvarkos apra5ai,
reglamentuojantys istaigos
veikl4.

[gyvendinti kontroliuojandiq

istaigtl rekomendacijas: iki
spalio I d. parengti naujq
pareigybiq nustatymo kriterijus
ir tvarka.

9.2. Skatinti bendradarbiavim4
su tdvais, siekiant individualios
atsakomybes uZ vaikq
ugdym4(si).

Sistemingai organizuoti
atviry dnry dienas,
savaites. Tevus itraukti i
Lop5elio-darLelio
ugdymo proces4.

Kiekvienoje grupeje kart4 per
mokslo metus (kovo men.)
surengta atviry dury diena ar
savaite.

Ne maZiau kaip 15 procentq
tevq dalyvauja organizuojant
veikl4, renginius, supaZindina
vaikus su profesija darbo vietoje
ar istaigoje.

60 procentq tevq dalyvauja
vidaus kokybes isivertinime
(anketine apklausa).



3.1. Inicijavau projektq rengim4, sudariau
darbo grupes. Dalyvaujame Lietuvos vaikq ir
jaunimo centro ,,Dami mokykla" veikloje.

Projektq rengimas, jt+

igyvendinimas telkia Lop5elio-d arLelio
bendruomeng bendrq tikslq

igyvendinimui. Programos ,,Darni
mokykla" Auksinis sertifikatas parodo,
kad Lop5elis-darZelis padare didelg
paZangE iglwendindama darnaus
vystymosi iniciatyvas ir yra lyderis
nacionaliniu mastu.

3.2. Inicijavau lauko durq pakeitim4 naujomis. Pakeistos naujomis dvejos lauko durys.
Taupoma Siluma, gera Silumine
izoliaciia ir sausumas.

3.3. Inicijavau dviejq tamb[ry remont4.
Suremontuotos dviejq tamb[ry patalpos: i5klotos
grindq plyeles, iSdaZ1'tos sienos.

100 proc. suremontuotos tambtrq
patalpos. Grupiq tamblrq patalpos
atitinka higienos nonnq reikalavimus.
UZtikrinamas vaiku saugumas.

veiklos uZdu toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

kurias nor6t tobulinti

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliaiSiektini rezultatai

Pas rezttlta kdant uZduotis AS

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduoWs iwkdfios ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai

5.2.ULduotys i5 esmes irykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gera !

5.3. Irykdftos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenknama n
5 .4. U Ldtotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenk nama tr

6 .1 .  Sa inkos mokvkloie klnmas
6.2.

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. tvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai: Labai gerai. UZduotys ivykdltos ir vir5ijo kai kuriuos
sutartus vertinimo rodiklius. Pateiktos trys veiklos, kurios nebuvo planuotos, bet ivykdyos.
Sudarytos geros ugdymosi s4lygos. UZtikrinamos sanitarines-higienines s4lygos, edukaciniq aplinkq



Rugsejo-lapkridio mdn.
organizuota bendra tevq ir vaikq
i5vyka i gamtq. Dalyvavauja ne
ma1iau kaip 40 proc. tdvu.

9.3. Stiprinti pedagogq gerosios
patirties sklaid4 ir kolegialq
mokvmasi.

Organizuoti sEmoning4 ir
krypting4 pedagogq
mokym4si. Pedagogai
mokosi drauge ir vieni i5
kitq. Gereja ugdymo
kokybe.

80 procentq pedagogq pilnai

lvykdo metq kvalifikacijos
tobulinimo
Vadovaujantis

program4.
pedagogq

parengta savianalize 90
procentq pedagogq veikla
atitinka jq kvalifikacing
kategorijq.
30 procentq pedagogq dalinasi
gerq;,a pedagogine patirtimi
rajone, respublikoje: IV
ketvirtyje
respublikine

organlzuota
konferencija

,,STEAM i5laisvina vaiko
galias", kovo m€n. - konkursas-
paroda ,,Verbos", lapkridio
mdn. seminaras rajono
pedago gams,,Kuriame pasak4".

100 proc. pedagogq analizuoja
kvalifikacijos tobulinim4,
reflektuoja.
Visi pedagogai veda per metus

ne maZiau kaip vien4 atvir4
veikl4,,Kolega-kolegai", kurios
yra aptanamos ir pateikiamos
rekomendacii os ka tobulinti.

9.4. Didinti ikimokyklinio
ugdymo grupirt ir vaikq skaidiq
Lop5elyje-darlelyje.

|rengti saugi4,
funkcionali4, higienos
nofinas atitinkandi4
grupes aplink4.
Vienu komplektu padides
ikimokyklinio ugdymo
grupiq skaidius. Padides
priimtq vaikq skaidius.

Iki rugsejo I d. irengta nauja
grupes patalpa: atnaujinta
grindq danga, prausyklos,
tualeto santechnika, i5klotos
plyteles.
Aprflpinta modemiais baldais

ir ugdymo priemonemis.
Rugsejo 1 d. papildomai

priimta uedyti 20 vaiku.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos
turOti neigiamos itakos ivykdyti Sias

uiduotys gali btiti nelykdytos (aplinkyb0s, kurios gali
uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istai vadovu
10.1 . Neisteista nauia sruod del Savivaldvbes tarvbos neoritarimo.
r0.2.


