PaneveZio lopSelis-darZelis ..Au5ra"
(valstybes ar savivaldybes istaigos pavadinimas)

Direktore Vilma Samulioniene
(darbuotojo pareigos, vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA
2o2o-

Ct
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Nr.

PaneveZys

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano
igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rcntltatai bei rodikliai)

Vykdant ,,Au5ros" Ikimokyklinio ugdymo program4, atnaujint4 Ikimokyklinio ugdymo
program? ,,Au5ros takeliu", rengiant 2019 m. veiklos plan4, 2018-2019 m. m. prie5mokyklinio
ugdymo plan4, buvo vadovaujamasi 2017-2019 metq strateginiu planu, numatandiu pagrindinius
instituciios veiklos tikslus:
1. tikslas. Kurti saugi4, funkcionali4, vaiko ugdym4si skatinandi4 aplink4,

2.

tikslas. Bendradarbiauti su Seima, turtinti istaigos materialing bazE, gerinant ugdymo paslaugq

kokybE,

3.

tikslas. Kelti tiksling4 pedagogq kvalifikacij4 skatinant sklaid4.
[gyvendinant 2019 metq veiklos plan4,2018-2019 m. m. prie5mokyklinio ugdymo plan4 buvo

siekiama tenkinti ugdytiniq poreikius taikant aktyvius ugdymo metodus, efektyviai pletoti istaigos

veiklos ir ugdymo turinio planavimo proces4, organizuoti individualizuot4 ir diferencijuot4 ivairiq
ugdymo(si) poreikiq turindiq vaikq ugdym4. Visus metus siekta, kad sveikatos ugdymas taptq viena

i5 svarbiausiq veiklos sridiq, ieskota naujq efektyviq vaikq sveikatos stiprinimo formq, glaudhiai
bendradarbiauta su Seima. Didelis demesys buvo skirtas vaikams parenkant aktyvaus judejimo formas

ir budus. Kokybi5kq ikimokyklinio ugdymo programos igyvendinim4, pavyko fgyvendinti planuojant
bei organizuojant ugdom4ji proces4, atsiZvelgiant i individualius kiekvieno ugdyinio poreikius,
analizuojant pedagogines

ir

metodines veiklos rezultatus metodinese grupese, Vaiko geroves

komisijos, Mokytojq tarybos ir lop5elio-darLelio Tarybos posedZiuose bei tevq susirinkimuose.

1. Kurta

saugi, funkcionali, vaiko ugdymqsi skatinanti aplinka

Pasiekti rezultatai: atnaujintos ,,Bitudiq"

ir

,,Skruzdeliukq" grupes erdves: perdetos grindys,

iba1dai,pakeistosdrabuZiniqspinteles,atnaujintosugdymo(si)
priemones. Modemizuojant ugdymosi erdves grupese buvo orientuotasi i vaik4 ir jo poreikius.
Sutvarkytos dviejq lauko pavesiniq grindinio dangos, nes Sios dangos buvo iSkilotos medZiq

ir neatitiko lauko Zaidimq aik5teliq higienos nonnq reikalavimq.

Saknq

PaSalinti neatitinkantys

higienos noffnas lrenginiai atsiZvelgiant i lauko aik5teliq irengimq vertintojq rekomendacijas.
plesti vaikq ir jq Seimos nariq
[gyvendinant uZdavini - diegti sveikos gyvensenos pagrindus,
sveikos gyvensenos nuostatq formavimX lop5elyje-darZelyje ,,Au5ra" organizuota nemaiai renginiq:

susitikimai su vaikq maitinimo organizatore, visuomenes sveikatos centro specialistais, ,,Pddudiq
tetuleo' i5 Vilniaus

-

gydytoja Au5ra Valevidiene, kuri Zaismingai pravede vaikams pedudiq mank5t4.

Ugdytiniams organizuotos sportines pramogos, sveikatingumo Svente ,,Sniego karalystdje".
Prie5mokyklines grupes vaikai dalyvavo Visuomenes sveikatos biuro organizuotameodarbeliq-

jo

draugai", igyvendinant projekt4 ,,sveikatos stiprinimo
ruduo PaneveZyje", grupdse kflreme ,,sveikatos miSraing'., dalyvavome PaneveZio ktno kulturos ir

koliaZq kgrybos konkurse ,,Dantukas ir

sporto centro organizuotose komandinese orientavimosi sporto varZybose ,,Mokausi orientuotis",

dalyvavome PaneveZio

miesto

projekte ,,Seimos sveikatos

laboratorijos",

,,Sau16tekio" progimnazijos organizuotame projekte ,,Sveikatingumo diena".

Pletojant ugdytiniq saviraiSkos ir socializacijos galimybes, padeti atrasti vis ivairesnius savqs,

ir gamtos paZinimo btdus, vaikams sudarytos s4lygos dalyvauti organizuotuose
konkursuose, vaZiuota i ekskursijas. Ugdytiniams suorganizuotos ekskursijos su edukacinemis
programomis: Anyk5diq raj. ,,Duonos kelias", ,,Prie balto ktdiq stalo", Ramygalos maltne ,,Nuo
socialines aplinkos

gnldo

iki miltq", Kauno zoologijos

veikla krep5inio

ir

sod4. Vykdytas projektas, Organizuota papildoma ugdomoji

Sokiq btreliuose. Pletojant ugdytiniq savirai5kos

ir

socializacijos galimybes,

visumini vaiko ugdym4(si), buvo igyvendinama ankstyvosios smurto prevencijos
ugdymo(si) programa ,,,Zipio draugaio', Seimos ir lytiSkumo ugdymo programa, alkoholio, tabako ir
kitq psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo prevencind programa, tenkinti pagrindiniai ir
orientuojantis

i

i5skirtiniai vaiko poreikiai.
Sudarant lygias galimybes specialiqjq poreikiq vaikams,

jq ugdym4 papildomai organizavo

4

logopedai bei specialusis pedagogas. Jie vykde nuolating vaikq stebesen4, stengesi laiku i5siai5kinti

vaikq ugdymosi sunkumus, jq prieZastis; parinko palankiausius metodus, igaliojandius tenkinti vaikq
specialiuosius poreikius. Vaiko gerovds komisija nuolat stebejo vaikus su i3 socialines rizikos Seimq,
domejosi jq ugdymu ir teike pasillymus, kaip efektyvinti ugdymo procesQ.

lgyvendinant ugdymo turini, formuojant vaikams reikalingas kompetencijas, taikyti i vaik4
orientuoti, vaikq amZiq atitinkantys metodai, ugdyme naudotos informacines technologijos, kurios
skatino paZinimo, komunikavimo

ir socialines kompetencijos

pletotE. Aktyviq ugdymo metodq

tiugdymoproceS4,sustiprintimokymosimot1vacij4,nor4eitii
mokykl4. Pedagogai dideli demesi skyre vaikq ugdymosi motyvacijai gerinti, naudojo vaikams
patrauklias ugdymo formas, metodus bei priemones, organizavo edukacines i5vykas

ir

veiklas

netradicinese erdv0se (muziejuose, bibliotekose, kaimo trobose, pievose, parkuose). Ugdymas-buvo
orientuotas i vaikq socializacijos, paZinimo kompetencijq kompetencijq pletotg ir tobulinim4, didelis
demesys buvo skirtas vaikq vertybinems nuostatoms, gebejimams bei patirties pletojimui. Pedagogai

laisvai planavo ugdymo turini, metodus, atsiZvelgdami i dienos aktualijas bei i5kilusius poreikius ir
problemas. Planuojant veikl4 sqdaromos s4lygos vaikams veikti, iSbandyti padiq sumanltas ir
pedagogo pasitlytas veiklas, idejas. Diegti sveikos gyvensenos pagrindai, plestas vaikq ir

jq

Seimos

nariq sveikos gyvensenos nuostatq formavimas. Ak[viai dalyvavauta Respublikiniame
,,sveikatiados" projekte, kuri tqsime ir 2020m. Sausio menesi pradetas vykdyi projektas ,lA.ukletoja
aukletojai", kurio tikslas

-

ieskoti naujq, inovatyviq ugdymo(si) btdq kasdienei ugdomajai veiklai

gerinti.
Sudarant prielaidas tolesniam sekmingam ugdymui(si) mokykloje buvo tiriamas vaikq

Visi vaikai igrjo kasdieniniam gyvenimui bei tolesniam ugdymuisi
bendrqsias kompetencijas. Jie turi ger4 motyvacij4 tapti mokiniais ir nori eiti i

pasiruo5imas mokyklai.

mokykloje bfltinas

mokykl4. Paanalizavus vaikq brand4, i5ry5kejo ir nemaZi psichologiniai

ir socialiniai Sio amZiaus

tarpsnio brandos pokydiai. Tadiau kai kuriems vaikams trlksta gebejimo susikaupti, valdyti emocijas

pakliuvus i konfliktines situacijas, nuosekliai reik5ti mintis.
Saugant

sveikatos

ir

ir stiprinti vaikq sveikatq kuriant

saugi4

ir

sveik4 aplink4, demesys buvo skirtas i

saugos ugdym4 prie5mokyktiniame amZiuje,

jo integracij4

organizuojant atskiras

veiklas, bendrauta su sveikatos specialistais, dallvauta visuomenes sveikatos centro organizuotose
veiklo se, vykdyo s,,Sveikatiado s" rekomendacij

2.

o

s.

Bendradarbiauta su Seima, turtinta istaigos materialind baz6, gerinant istaigos
paslaugq kokybg

Praejusiais metais didelis demesys buvo skirtas bendravimo su Seima gerinimui, ugdymo(si)

aplinkos uZtikrinimo, orientuoto

ugdliniq

savirai5kos

ir

i

darnq vaiko vystymqsi, gerinta ugdymo kokybe, pletotos

socializacijos galimybes, kurti partneri5ki tevq

ir

ugdymo institucijos

santykiai sekmingai vaiko brandai, siekta efektyvaus sveikatingumo priemoniq panaudojimo,
turtinta istaigos materialine baze. Sekmingai vykdyti uZsibreZti tikslai. Buvo siekiama pozityvaus
dalykinio pedagogq bendravimo ir bendradarbiavimo, pedagogq veiklos efektyvumo, stiprinama
darbuotojq atsakomybe uZ veikl4, kiekvieno vaiko ugdymo(si) sekmg, darbuotojai motyvuoti kaitai.
Tobulindami ir stiprindami lop5elio-darZelio

ir Seimos bendradarbiavimo ry5ius, siekeme, kad tdvai

taptq partneriais visose ugdymo (si) proceso veiklose, teikeme tevams metoding informacij4 vaikq

ugdymo, kalbos ir komunikacijos sutrikimq bei sveikatos saugojimo klausimais.
Sistemingai fgyvendintas materialines bazes turtinimas ir modernizavimas. Saugios ir sveikos

ugdymo (si) aplinkos ktrimas, atnaujinat lauko ir vidaus ugdymo erdves. lstaigai skirtos leSos buvo
naudojamos racionaliai

ir

taupiai, sprendimai buvo derinami su LopSelio-darZelio taryba, darbo

taryba, bendruomene.
Pasiekti rezultatai: tevai buvo nuolat skatinami dalyvauti bendruose renginiuose, susipa:iinti su
Svendiq

ir ivairiq renginiq nuotraukomis, bei aktualia informacija darZelio internetineje

svetaineje,

bendrauii su aukletoj omis vidiniq Zinudiq pagalba e-dienynu.

Prie5mokyktiniq grupiq tdvams organizuoti susitikimai su pradiniq klasiq mokyojomis,
sekmingai pletota partneryste su socialiniais partneriais.

3.

Kelta tikslinga pedagogq kvatifikacija skatinant sklaidq

Noredami tobuleti, istaigos pedagogai savo kvalifikacijq kele dalyvaudami ivairiuose kvalifikacijos
kelimo renginiuose: mokymuose, seminaruose, konferencijose, dalindamiesi ger4ja darbo patirtimi
su kolegomis mieste bei respublikoje, bendradarbiaudami su socialiniais partneriais. Per 2019 metus

pedagogai i5klause 215 dienq, 1260 valandq ivairiq kursq ir mokymq. Seminarai buvo orientuoti I
sveikos

ir

saugios gyvensenos palaikymo

ir stiprinimo

aspektus ikimokyklineje istaigoje,

konfliktq

-

tdvams ir

sprendimo strategijas, darb4 su elgesio problemq turindiais vaikais, pozityviq4 tevystg
mokytojams, vaiko emocinio intelekto lavinim4, mokyklos
kultUr4

ir

Seimos vaidmeni auginant etninE

ir tauti5kum4, ugdymo metodq ivairovg dirbant su specialiqlq poreikiq vaikais. Metodiniq

posedZiq metu pedagoges dalijosi naujienomis sugriZusios i5 seminarq, dZiaugesi galimybe tobuleti

nuotoliniu budu. Aptare kaip dirbti su hiperaktyviais vaikais, kaip atpaZinti gabius vaikus ir juos

ugdyi, aptare patiriamus sunkumus dirbant su specialiqjq poreikiq vaikais ir dalijosi patirtimi kaip
padeti jiems.

Keletas pedagogq dalyvavo tarptautineje mokslineje-praktineje konferencijoje
,,Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje", PanevdZio miesto ir rajono bendrojo ugdymo
mokyklq teorineje-praktineje konferencijoje ,,Langas
praktineje konferencijoje ,,I.{uo Zemes

iki

i

gamtq", respublikineje gamtamokslineje-

dangaus", PanevdZio miesto pedagogq forume ,,Kaip

gyvenimas keidia pamok4?".

Meninio ugdymo pedagogas baige neformalios Svietimo lyderystes moduli: Svietimo
lyderystes samprata.

[staigos vadovai dalyvavo seminare ,,Sveikos

ir

saugios gyvensenos palaikymo

aspektai ikimokyklineje fstaigoje'., ,,Streso valdymas

ir

psichologinis atsparumas", ,,Konfliktq

sprendimo strategijos", skaitd prane5imus ,,Nuostabiq akimirkq gaudykleje".

4

ir stiprinimo

II
METU vEIKLos

1.

SKYRIUS

uZouorys, REZULTATAI

IR RoDIKLIAI

Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

Siektini rezultatar

ar nustatltos uZduotys

uZduotys)
1. Gerinti
ugdymo kokybg,
kokybiSkq
ugdymo
paslaugq
teikimas, bei
efektyvus IKT
taikymas ir
panaudojimas
ugdomajame
procese.

vadovauj anti s vertinama,

PaneveZio lopSelio-

ivykdytos)
1.1.1. Nuostatai patvirtinti
miesto
PaneveZio

darZelio ,,Au5ra"

savivaldybes Taryboi e.

1.1.

Atnaujinti

nuostatus atitinkandius

ugdymo programa

i.1.1.1. Atnaujinti ir
patvirtinti Panev*eZi o
lopSelio-darZelio

Atnaujinta PaneveZro
lop5elio-darZelio,,Au5ra"
ikimokyklinio
ugdymo programa.
1.1 .2

1.1.1.2. Atnaujinta
PaneveZio lopSeliu-

darZelio ,,Au5ra'o

ikimokyklinio
ugdymo programa

1.3.Inicijuoti,

dalyvauti

rodikliai

,rAu5ra" nuostatai.

valstybes Svietimo
politik4.

l.2.Atnaujinti
PaneveZio lopSeliodarZelio ,,Au5ra"
ikimokyklinio

Pasiekti rezultatai ir jq

rr.lar

organizuoti
renginius/projektus/
akcijas.

1.1.3. Organizuotas
projektas,,Aukletoja -

,,Au5ros takeliu"
1. 1. 1.3. Organizuotas,
koordinuotas projektas

bendras renginys su

,,Aukletoj a -aukletoj ai ",
organizuotas bendras

,,PuSyndlio" lopSeliu-

renginys ,,Nuostabiq

darZel iu,Jlluostabiq akim irkq

akimirkq gaudykld",
skaitltas prane5imas apie
individualaus ir
pozityvaus vaikq
vertinimo galimybes
,,Pu5yndlio" ir,,Au5ros"
lop$eliq- darieliu

aukletoj ai", organizuotas

gaudykle" individualaus ir
pozityvaus vaikq vertinimo

galimybes, dalyvautaZ
miesto renginiuose.

bendruomendms.

Dalyvauta 2 miesto
renginiuose: PaneveZio
kfr.no kulturos

ir sporto

centro organizuotose
komandinese

orientavimosi sporlo
varZybose ,,Mokausi
orientuotis", PaneveZio

miesto projekte

,,Seimos sveikatos
2. Atnaujinti

2.1. Atnaujinti lauko ir

2.1.1. Atnaujintos l-2

lauko ir vidaus

grupiq edukacines erdves.

edukacines

vidaus edukacines
aplinkos. Pagerintos

aplinkas,

ugdymosi s4lygas.

atsiZvelgiant

2.1.2. Dalinai atnaujinta

i

istaigq juosianti tvora.

higienos

reikalavimus,

3. Skatinti
bendruomends

nariq
tobulejim4.

2.1.3. Atnaujintas virtuves
inventorius.

3.1. Sudaryti sqlygas 3.1.1.lstaigos
darbuotojams igytt bendruomene kele
metodiniq

ir

kvalifikacij 4, tobulino
profesinius ig[dZius.

praktiniq

Ziniq.

Organizuotas

seminaras

istaigos bendruomenei.

2. Uiduotys, nelvykdytos ar irykdytos

i5 dalies d6l numatytq

laboratorijos".
2.1.1.1. Atnaujintos
,,Bitudiq" ir
,,Skruzdeliukq" grupiq
edukacines erdves.
2.1.2. Dalinai atnaujinta
istaig4 juosianti tvora.
2.1.1.3. Atnaujintas

virtuves inventorius:
nupirkti 4 maisto
ruo5imo stalai, isigyta
multifunkcine trifrtuve.
3.1.1. 1. Pedagogai k01e
kvalifikacij4, tobulino
profesinius igiidZius 1 202
valandas (pedagogq

kvalifikacijos suvestind,
paZymos).

rizikq fiei tokiq buvo)
PrieZastys, rizikos

UZduotys
2.1

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos

1. Atliktas lauko pavesiniq grindinio remontas,
dalinai atnaujinta teritorij4 juosianti tvora,

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Lietuvos Respublikos HN75:2016
prie5mokyklinio
,,Ikimokyklinio

1.

ir

organizuoti Saligatvio grindinio tvarkymo darbai, ugdymo programrl vykdymo bendrieji
atnaujinta lauko Zaidimq aikiteliq danga, atnaujinti sveikatos saugos ir sveikatos reikalavimq"
lauko irengimai Zaidimo aikStelems.

igyvendinimas.

2. Nupirkti du nauji nesiojamieji kompiuteriai

2. Pagerintos darbo

sandelininkei ir,,Bitudiq" grupes pedagogams.

darbuotojams.
3. Gauta padeka. Reginys miesto
bendruomenei, pasididiiavimo i ausmas.
4. Sukurta rinkodarine verte, patenkinti
bendruomenes poreikiai.
5. Sutaupytos istaigos finansines le5os.

3. Inicijuotas dalyvavimas plenere

,,Gamtos

sDalvos'0.

4.

Organizuota,,Zibintq Svente,, lop5elio-darZelio
..Au5ra" ir Klaipedos mikrorai ono bendruomenei.

5.

fgyvendinta Laikinqjq darbq

programa,

laimetos atrankos Laikinqjq darbq igyvendinimui ir
finansavimui.

s4lygos

6.

fstaiga akredituota

savanorius.

uotos

3m

6. Sukurta socialine pridetine vertE

veiklos uiduotys (iei tokiu buvo) ir rezrtlt*tc
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
Pasiekti rezultatai -ir
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
jq rodikliai
uZduotys ivykdvtos)
e

UZduotys

4.1

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS
ISIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
rezulta

5.

kdant uidrrntis

arfi

rhos

PaZymimas atitinkamas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas

:'z'

uzouorys rs esmes lvykrr)40s pagal sutartus vertinimo rodiklius
I sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pugul,rtu
a^

a

langelis
Labai eerai E[

tr
Patenkinama tr
Nepatenkinamai E
Gera

6.1. Vadybines kompetenciias.
6.2. Teisines kompetencij as.

-JL

PaneveZio lop5elio-darZelio

,,AuSra"_direktore

Vilma Samulioniene

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIIILYMAI
7. [vertinimas,

jo

pagrindimas

ir

bet

labai

daraf @u'c*oa,{
pavarde)
@@
(vardas ir

savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darb uotoj q atstovavimq igyvendinantis asmuo)

1aatilfl

8. fvertinimas, jo pagrindimas

lr sifllymai:

Yadovo veikla vertinama labai gerai. nes 2019 m.

pa$ovios dalies kintameiq dali.

Panev6Zio miesto savivaldy-bes

administracijos
Svietimo .tqrriaus vedejas

ry

Galutiois metq veikJos ataskaitos iverrinimas

LABAI GERAI.

Dainius

Sipelis
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