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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Įstaigos strateginis tikslas buvo : sukurti bendruomenės, švietimo, kultūros, socialinių
paslaugų, užimtumo traukos centrą bei sudaryti saugias bei kokybiškas ugdymosi sąlygas.
Įgyvendinant tikslus buvo siekiama sutelkti kuo daugiau bendruomenės. Didelis dėmesys buvo
skiriamas kokybiškam ir saugiam vaikų ugdymui. Veiklos prioritetai buvo nukreipti į patyriminio
ugdymo turinio diegimą įstaigoje. Įstaiga dalyvauja patyriminio ugdymo turinio diegimo
Marijampolės regiono ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose projekte. Buvo
sukurta vandens laboratorija. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų. Yra nupirktos
priemonės šio projekto įgyvendinimui. Atnaujinta ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo
programa, atliktas testavimas, diegimas, monitoringas. Visiems įstaigą lankantiems vaikams buvo
sudarytos sąlygos dalyvauti šiame projekte. Didelį dėmesį skyrėme vaikų kalbos ugdymui.
Marijampolės PPT metodininkė A. Maziliauskienė skaitė paskaitą pedagogams „Šešiamečių kalba
ir jos ugdymas“. Buvo teikiama metodinė pagalba tėvams dėl vaikų kalbos ugdymo bei kitų
komunikacijos sutrikimų. Įstaigos pedagogai dalyvavo respublikiniuose projektuose: „Žaisk, jausk,
su raidėmis draugauk“, „Piršteliai atranda formas ir spalvas‘, „Miklūs piršteliai-aiškūs žodeliai“,
„Piešiu ką girdžiu“. Šių projektų metu buvo lavinama vaikų pažintinės komunikacijos
kompetencijos. Ugdoma kalba atliekant smulkiajai motorikai skirtas užduotis ieškant naujų
netradicinių formų ir būdų, lavinant pažintinius gebėjimus ugdoma komunikacinė kompetencija.

Įstaigos pedagogai visuotinio karantino metu teikė individualias konsultacijas tėvams ir
vaikams. Dalyvavo kitų Marijampolės savivaldybės ikimokyklinių ugdymo įstaigų
organizuojamuose renginiuose, parodose ir kt. Vyko neformaliojo ugdymo veikla. Įstaigos erdvės
buvo papuoštos dailės technologijų mokytojos bei veikloje dalyvaujančių lankytojų sukurtais
paveikslais. Įstaigoje yra taikoma tarptautinė socialinių įgūdžių programa „Zipio draugai“,
vykdoma  kovos su smurtu ir patyčiomis prevencinė programa.

Siekiant saugaus vaikų ugdymo pabaigtas įstaigos teritorijos aptvėrimas nauja higienos
reikalavimus atitinkančia tvora bei suremontuota lauko pavėsinė. Tai sudarė prielaidas ugdyti
saugioje aplinkoje.

Didelis dėmesys buvo skiriamas bendruomenės švietimui. Įstaigos darbuotojai aktyviai
dalyvavo nuotoliniuose mokymuose. Buvo vykdoma besimokančios bendruomenės idėja.
Bendradarbiaujant su Marijampolės P. Kriaučiūno viešąja biblioteka vyko informacinių
technologijų mokymai „Ateik, sužinok, išmok“. 2020 metais įstaigos veiklose dalyvavo 250
lankytojų.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai

Metų užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai ( kuriais
vadovaujantis



( toliau – užduotys) vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

1.1. Vykdyti ES
projektą Nr.
09.2.1-ESFA-K-72
8-02-0029
„Patyriminio
ugdymo turinio
diegimas
Marijampolės
regiono
ikimokyklinėse ir
priešmokyklinės
įstaigose“

Gautas ES
finansavimas.
Atnaujinta
ikimokyklinio  ir
priešmokyklinio
ugdymo programa,
atnaujintas programos
testavimas ir
diegimas.
Sukurta ugdymo
aplinka, orientuota į
vaikų patyriminį
ugdymą.
Sukurta teigiama
emocinė aplinka.
Įgyta naujų žinių,
patirčių, suteikta
vaikams džiaugsmo.
Pakelta darbuotojų
kvalifikacija.

Gautas ES
finansavimas, atnaujinta
ikimokyklinio bei
priešmokyklinio
ugdymo programa,
atnaujintas ugdymo
programos testavimas ir
diegimas.
Įsigyta naujų ugdymo
priemonių, sukurta
AKVA laboratorija.
Pagerėję vaikų
ugdymosi rezultatai,
sukurta teigiama
emocinė aplinka
Įgyta naujų žinių,
patirčių, suteikta
vaikams džiaugsmo.
Pakelta darbuotojų
kvalifikacija

Gautas ES finansavimas
15 tūkst. Eur, atnaujinta
ikimokyklinio bei
priešmokyklinio ugdymo
programa, atnaujintas
ugdymo programos
testavimas ir diegimas.
Įsigyta naujų ugdymo
priemonių, sukurta
AKVA laboratorija.
Pagerėję vaikų ugdymosi
rezultatai, sukurta
teigiama emocinė aplinka
Įgyta naujų žinių,
patirčių, suteikta vaikams
džiaugsmo.
Pakelta darbuotojų
kvalifikacija

1.2. Tėvų,
pedagogų švietimas
dėl vaikų kalbos
ugdymo ir kitų
komunikacijos
sutrikimų šalinimo

Renginiai su
ugdytinių, turinčių
kalbos sutrikimus,
tėvais ir pedagogais.
Suteikta metodinė
pagalba tėvams ir
pedagogams dėl
kalbos ir
komunikacijos
sutrikimų šalinimo

Organizuotas  mokytojų
susitikimas su
pedagoginės
psichologinės tarnybos
specialistais apie tai
kaip tėvai ir pedagogai
galėtų padėti vaikams
lavinti kalbos ir
komunikacijos
sutrikimus

Organizuotas mokytojų
susitikimas su
pedagoginės
psichologinės tarnybos
specialistais apie tai kaip
tėvai ir pedagogai galėtų
padėti vaikams lavinti
kalbos ir komunikacijos
sutrikimus

1.3. Plėtoti
bendradarbiavimą
su socialiniais
partneriais

Glaudūs ryšiai su
Patašinės kaimo
biblioteka,
bendruomene, „Ryto
pagrindine mokykla,
buvusiais ugdytiniais

Dalyvauta bibliotekos
renginiuose,
organizuota darbų
parodos, susitikimai,
šventės (ne mažiau kaip
trys renginiai).
Priešmokyklinio
amžiaus vaikų išvyka į
„Ryto“ pagrindinę
mokyklą.
Bendravimas su
buvusiais ugdytiniais.
Stebėta ugdytinių
adaptacija mokyklose
pirmoje klasėje

Dalyvauta bibliotekos
renginiuose, organizuota
darbų parodos,
susitikimai.
Priešmokyklinio amžiaus
vaikų išvyka į „Ryto“
pagrindinę mokyklą
neįvyko  dėl karantino.
Bendravimas su
buvusiais ugdytiniais.
Stebėta ugdytinių
adaptacija mokyklose
pirmoje klasėje.
Palaikyti glaudūs
bendradarbiavimo
santykiai su su projekto
partnerius „Rūtos“
lopšeliu darželiu



1.4. Sumažinti
administracijos
(direktorius,
pavaduotojai,
ūkvedys,
buhalteriai ir kt.)
darbuotojų
atostogų likučius.

Sumažinti
administracijos
darbuotojų atostogų
likučiai 2020-12-31

Administracijos
darbuotojų atostogų
likučiai 2020-12-31
dienai ne daugiau kaip
5 darbo dienos

Užduotis įvykdyta tik
dalinai dėl užsitęsusio
karantino, darbo  vasarą
bei įstaigos veiklos
vidaus audito

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

2.1. -
2.2.                  - -

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet įvykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomų, svarių įstaigos veiklos rezultatams)

Užduotys / veiklos Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.   Užbaigti įstaigos teritorijos  aptvėrimą
nauja, higienos reikalavimus atitinkančia
tvora

Tvora atitinka higienos reikalavimus. Saugi
aplinka

3.2. Atlikti lauko pavėsinės remonto darbus Užtikrintas vaikų saugumas, atnaujinta edukacinė
aplinka

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

Užduotys Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos užduotys

įvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jų rodikliai

4.1.            - - - -
4.2.            - - - -

Direktorė                                        _________________ Zita Kiršienė


