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Juodupė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos švietimo įstaigos strateginio plano ir įstaigos metinio veiklos plano įgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

2018 m. prioritetai - skatinti atvirumą pokyčiams, gerinti lopšelio-darželio mikroklimatą,
turtinti įstaigos ugdymo(si) aplinką, tęsti ir puoselėti įstaigos tradicijas, stiprinti įstaigos
darbuotojų bendravimo ir bendradarbiavimo kokybę. Remiantis prioritetais, iškelti tikslai ir
uždaviniai - stiprinti lopšelio-darželio metodinę ir materialinę bazę, plėsti bendradarbiavimą su
ugdytinių šeimomis ir kitomis institucijomis, įtraukiant į bendrus projektus, veiklas, turtinti
ugdymo(si) aplinką.
1. 95 proc. darbuotojų dalyvavo įvairiuose seminaruose, kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir
kėlė savo kvalifikaciją Rokiškio švietimo centro organizuojamuose kursuose, Panevėžyje,
Šiauliuose, Klaipėdoje, mokėsi nuotoliniu būdu. Lapkričio mėnesį Juodupės lopšelis-darželis
organizavo Rokiškio rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų metodinę dieną ,,Vaiko aktyvinimas
projektinės veiklos metu“. Auklėtojos skaitė pranešimą ,,Maži projektėliai - dideli darbeliai“.
Juodupės lopšelio-darželio pedagogės su ugdytiniais dalyvavo akcijoje ,,Apkabinkime žemę
2018“, tarptautiniame projekte ,,Kamuolio diena“, prisijungė prie ,,eTwinning“ komandos ir
parengė bei įgyvendino projektą ,,Keliauk ir pažink“. Auklėtojos su ugdytinių darbais dalyvavo
respublikinėje kūrybinių darbų parodoje ,,Rašau žodį ,,Lietuva“, Rokiškio rajono ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikų piešinių parodoje ,,Margučiai per Rokiškį ritas“, Bajorų
bibliotekoje organizuotoje Rokiškio rajono vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Kas yra 100“.
Juodupės lopšelyje-darželyje organizuotas pleneras ,,Sniego karalystė 2018“. Organizuotos
vaikams išvykos į Rokiškį. Logopedė 2018 m. kovo mėn. dalyvavo tarptautinėje virtualioje
metodinių darbų parodoje „Mano pagalba vaikui“, skirtoje Europos logopedų dienai paminėti ir
pristatė 3 savo parengtas metodines priemones taisyklingam garsų tarimui įtvirtinti. Gegužės
mėn. parengė priešmokyklinės grupės ugdytinių komandą ir dalyvavo Rokiškio r. ikimokyklinio
ir priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorinoje „Tark žodelį, tark dar vieną“, vykusioje Rokiškio
lopšelyje – darželyje „Pumpurėlis“. Gruodžio mėn. dalyvavo tarptautinio projekto „Draugystės
pynė“ kūrybinių darbų parodoje, skirtoje paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną. Į projektą įtraukė
,,Drugelių" grupės ugdytinius ir auklėtoją
2. Sukurtas Juodupės lopšelio-darželio facebook puslapis, svetainėje nuolat teikiama vaizdinė
ir informacinė medžiaga apie įstaigos veiklą puslapyje www.juodupesdarzelis.lt
3. Jau 11 metai dalyvaujame Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektų atrankos konkurse. Projekte
,,Sveikatos takeliu - 11“ dalyvavusių vaikų skaičius – 70, projekte dalyvaujančių suaugusių
skaičius – 100, organizuotų renginių skaičius – 15. Grupių informaciniuose stenduose buvo

viešinamas kiekvieno mėnesio projektinės veiklos renginių planas. Organizuota paskaita įstaigos
bendruomenei „Vaikai ir ligos”. Grupėse organizuota veikla: „Sveiki dantukai – sveikas ir
pilvukas”, pokalbiai ,, Apranga metų laikais”, sporto šventės „Stipruoliukas” ir ,, Sportuosi –
augsi sveikas”, sportinis rytmetis, „Basų kojų kelionė“, rytinė mankštelė lauke ,,Ryto lašeliai“
(bendra viso darželio ugdytinių mankšta lauke). Išvykos į gamtą „Saulutė šviečia – į lauką
kviečia”, organizuota piešinių ir darbelių paroda „Kaip įveikti ligą” . Buvo piešiami ir
eksponuojami piešiniai. Rytmetis - pramoginė veikla „Bitutės lauknešėlis”, „Žiemužė – mano
draugė”-žaidimai lauke, piešiniai ant sniego. Akcija „Savaitė be saldumynų”.
Tęsiame dalyvavimą aplinkosaugos projekte „Mes rūšiuojame". Surinkta
1357 kg.
elektroninių atliekų. Už surinktus taškus įsigyta knygučių.
Darželyje veikė vaikų vasaros poilsio stovykla „Pagrandukų vasara“, vaikai aplankė muziejus,
dalyvavo edukacinėse programose, žaidė, poilsiavo, sportavo, keliavo po apylinkes ...
4. Palaikome ryšius su Rokiškio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto
skyriumi, Rokiškio pedagogine psichologine tarnyba, Rokiškio socialinės paramos ir sveikatos
skyriumi, Juodupės socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Rokiškio kultūros centru, Juodupės
gimnazija, Rokiškio lopšeliu-darželiu ,,Nykštukas“, ,,Pumpurėlis“, Obelių, Pandėlio lopšeliudarželiu, Rokiškio Visuomenės sveikatos biuru, Juodupės biblioteka, Juodupės bendruomene,
seniūnija, kaimų darželių pedagogais ir ugdytiniais, kurie dalyvavo Juodupės darželyje
organizuojamoje veikloje.
Bendradarbiaujama su Juodupės gimnazija, supažindinant ugdytinius su būsima mokytoja,
mokyklos aplinka, kviečiant pirmokus į darželio renginius. Vyko susitikimas su pirmokų
mokytoja ,,Kaip sekasi pirmokui“ Pirmokai kartu su darželinukais varė žiemą iš darželio kiemo.
Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai, tėvai ir mokytoja artimiau susipažino susitikimerenginyje.
Šias metais vykdant projektą ,,Sveikatos takeliu -11“ bendradarbiauta su kaimo lopšeliaisdarželiais..
5. Turtinome materialinę bazę, įsigijome naujų žaislų, baldų, edukacinių priemonių :
kamuoliukų baseiną su 5000 kamuoliukų, nešiojamų kompiuterių, skystosios terpės projektorių,
įgarsinimo aparatūrą su mikrofonais, spalvotą spausdintuvą, naujus informacinius stendus
grupėse, baldų ir komodų, vandens virinimo katilą maisto gamybai, skalbimo mašiną ir kt.
6. Suorganizavome 3 edukacines išvykas darbuotojams bei tėveliams bendruomenės
mikroklimatui formuoti, tarpusavio bendravimui ir ryšiams stiprinti, gilesniam savęs ir kitų
pažinimui lavinti bei tobulinti.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Nebuvo suformuotos užduotys
2. Užduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
2.1. Pakeista dalis darželio teritorijos tvoros ( 70 m.) Tvora atitinka Lietuvos higienos normų
reikalavimus, ugdytiniams tapo saugu,
nes tvora skiria darželio teritoriją nuo
pagrindinės gatvės, kurioje intensyvus
eismas, kelkraščiuose sustoja daug
automobilių
2.2. Atnaujintos edukacinės aplinkos darželio
Nauja erdvė, kurią pamėgo ne tik
teritorijoje – vietoje seno, nebenaudojamo rūsio
darželio auklėtiniai, bet ir dienos centro,
suformuotas kalnelis
Juodupės gimnazijos mokiniai smagiai

2.3. Dalinai renovuotas I aukšto koridorius,
pritaikant erdves auklėtinių poreikiams : įrengta
„Gustavo laboratorija“, „ Piešlentė“, Lietuvos ir
Pasaulio gyvūnų žemėlapiai, manipuliacinės
priemonės ir kt.
2.4. Atnaujinta dalis pastato iš išorės, dalinai
atnaujinta laiptinė

2.5. Suorganizuotos 2 metodinės išvykos
darbuotojams pasidalinimui gerąja patirtimi į
Šiaulių 3 darželius ir respublikinę konferenciją bei
Utenos lopšelį- darželį
2.6. Surengtas priešmokyklinukų auklėtojų ir
Juodupės gimnazijos pradinių klasių mokytojų
susitikimas-pokalbis dėl būsimųjų pirmokų
ugdymo ir ruošimo mokyklai ...

leisdami laiką, slidinėdami, čiuoždami
nuo kalniuko, stiprindami sveikatą,
grūdindamiesi
Ugdytiniai gali patys tyrinėti, nagrinėti,
susipažinti su įvairiais realiais daiktais
naudojamais kasdieninėje veikloje,
buityje, gyvenime, lavinti piešimo,
rašymo, skaitymo įgūdžius, susipažinti
su objektais, vaizduojamais
žemėlapiuose ir t.t.
Ant pastato išorės sienos užrašytos
mūsų vertybinės nuostatos padeda kelti
ir stiprinti įstaigos įvaizdį vietos
bendruomenėje, estetinį vaizdą, laiptinė
pritaikyta vaikų gebėjimams skaityti,
skaičiuoti ugdyti bei stiprinti, meniniam
skoniui formuoti ...
Daug idėjų , priemonių ir kūrybinių
darbų pritaikytos ir taikomos savo
įstaigoje, užmegztas bendradarbiavimas
ir efektyvi partnerystė
Pokalbyje konstatuota, į ką labiausiai
kreipti dėmesį, kur susikoncentruoti
ruošiant vaikus mokyklai, kokios
spragos dažniausiai atsiskleidžia.
Nutarta labiau koncentruotis į išsakytas
mokytojų problemas, rengti susitikimą
su tėvais

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

Užduočių įvykdymo aprašymas
3.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
3.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
3.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
3.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai ☐
Gerai
v
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

4. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
4.1. Emocinio intelekto formavimo
4.2. Ikimokyklinio šiuolaikinio ugdymo turinio planavimo

Direktorius
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

Valdis Vaičėnas
(vardas ir pavardė)

2019-01-18
(data)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
5. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________
__________

__________

(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)

_________________
(vardas ir pavardė)

(data)

6. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
__________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

(data)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.
IV SKYRIUS
KITŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
7. Kitų metų užduotys
(nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 užduotys)
Užduotys
7.1. Atlikti lopšelio-darželio
darbuotojų metinės veiklos
vertinimą

7.2. Edukacinių erdvių
pritaikymas šiuolaikiniam
ugdymui bei naujų erdvių ir
modernios edukacinės aplinkos
įrengimas pastato viduje ir lauke

Siektini rezultatai
Suderinti darbuotojų ir
vadovų lūkesčiai.
Aptarti metų darbo
rezultatai, sąlygos juos
įgyvendinti, priežastys,
kurios trukdė tai atlikti.
Aptartos ir numatytos
kvalifikacijos kėlimo
kryptys, prioritetai.
Numatytos ir suderintos
ateinančių metų užduotys
Įgyvendinti „Lietuvos
higienos normų“
reikalavimai dėl saugos ir
bendrųjų sveikatos
reikalavimų edukacinėms
erdvėms ir žaidimų
aikštelėms.

Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
Surengti pokalbiai, įvertinti visi
darbuotojai.
Numatytos užduotys 2019
metams.
Sudaryta kvalifikacijos kėlimo
ir tobulinimo programa (jei
tokia reikalinga)

Suremontuotas bei įrengtas ir
atnaujintas logopedės
kabinetas.
Renovuoti lauko įrengimai,
įsigyti nauji.
Suremontuotos ne mažiau kaip
2 edukacinės erdvės.

7.3. Plėsti bendradarbiavimą su
partneriais ieškant rėmėjų,
aktyviai dalyvauti ir įsijungti į
projektinę veiklą

7.4. Inicijuoti strateginio veiklos
plano 2019-2021 m., metinio
veiklos plano 2019 m. rengimo,
tvirtinimo, įgyvendinimo
stebėsenos procedūras, kuruoti
(jei reikia) planų koregavimą ir
įgyvendinimą.

7.5. Inicijuoti mokymus bei
pokyčius planuojant šiuolaikinį
ugdymo turinį ir jį
įgyvendinančias veiklas, fiksuoti
vaikų daromą pažangą.

Ugdymas bus vykdomas
šiuolaikinius
reikalavimus
atitinkančioje aplinkoje.
Bus galima 95 proc.
tenkinti vaikų bei tėvų
norus ir pageidavimus,
įvairinti ugdymą bei
veiklas.

Įsigytas šiltnamis ir įrengtas
daržas lauke.
Sutvarkytas vidinis kiemelis,
pastatyti suoliukai.
Bent 2 grupėse įrengti roletai žaliuzės

Ieškoti naujų partnerių,
rėmėjų, užmegzti ryšius
ir bendradarbiauti,
dalintis gerąją patirtimi,
idėjomis bei įgyvendinti
jas vietos bendruomenėje.
Aktyviai įsitraukti į
projektinę veiklą rajone,
šalyje ar net tarptautiniu
mastu ir pritraukti į
darželį lėšų.
Dalyvaujant projektuose,
tobulinti bendruomenės
narių kompetencijas,
įgūdžius, profesinę patirtį
bei gilinti žinias.
Įnicijuota darbo grupėkomanda strateginiam bei
metiniam veiklos planui
parengti.
Rengiant planus giliai ir
visapusiškai išnagrinėtos
SSGG, vidiniai resursai,
esamos bei trūkstamos
lėšos, priemonės ir būdai
joms prisitraukti,
intelektualūs –
žmoniškieji ištekliai.

Pasirašytos 3-5
bendradarbiavimo sutartys.
Dalyvaujama bent 3-5
projektuose.
Į įstaigą pritraukta papildomų
lėšų ir projektų.
Suorganizuoti ne mažiau kaip 2
renginiai įtraukiant kelių
partneriškų įstaigų ugdytinius
bei darbuotojus.

Padėti mokytojams
planuoti šiuolaikinį
ugdymą atitinkančias
veiklas, turinį ir formas
Stebėti, analizuoti bei
fiksuoti vaikų pažangą.
Įžvalgas, pastebėjimus
apie daromą (ar ne)
pažangą pateikti
ugdytinių tėveliams.
Surengti mokymus apie
šiuolaikinio ugdymo
turinio planavimą bei
veiklas.

Surengti 1-2 mokymai apie
šiuolaikinio ugdymo turinio ir
veiklų planavimą.
Stebima, aprašoma,
analizuojama ugdytinių
pažanga, kaupiami informacijos
aplankai
2-3 kartus metuose pažanga
aptariama su tėvais,
analizuojama, teikiamos
išvados ir rekomendacijos

Parengtas bei patvirtintas
strateginis 2019-2021 m.
veiklos planas.
Parengtas bei patvirtintas 2019
m. veiklos planas.
Per 2019 m. įgyvendinta 30-50
proc. numatytų strateginio
plano veiklų ir 90 proc. metinio
plano tikslų bei uždavinių.

8. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali
turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
8.1. Darbuotojo liga, nedarbingumas
8.2. Lėšų trūkumas, rėmėjų atsisakymas ir stygius
8.3. Nenumatytos aplinkybės , įsipareigojimų, sutarčių nevykdymas ar pan.

______________________
__________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

(data)

Susipažinau
Direktorius
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)

__________
(parašas)

Valdis Vaičėnas
(vardas ir pavardė)

__________
(data)

