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Jooi~kis

ISKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svictimo istaigos strateginio piano ir jstaigos metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

II SKYRIUS

MET\! VEIKLOS UZDUOTYS, REZULT ATAI IR RODIKLIAI
1. Pa2rindiniai oraciusiu metu veiklos rezultatai
Rezultat4 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Met4 uZduotys
Siektini rezultatai
(toliau - uzduotys)
vertinama, ar nustatytos
u~duotvs i vvkdvtos)
I.I.
1.2.
l.3.
l .4.

Pasiekti rezultatai
ir j4 rodikliai

1.5.
2. Uzduotvs, neivvkdvtos ar ivvkdvtos is dalies de! numatvtu riziku fiei tokiu buvo)
UZduotvs
Pri<:Zastvs, rizikos
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet jvykdytos
(pildoma, iei buvo atlikta papildomu, svariu istai11.os v_eiklos rezulrarams)

UZduotys I veiklos

Poveikis ~vietimo istaieos veiklai

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

3.S.

Uzduotys

Siektini rezultatai

vertinama, ar nustatytos
uZduot s ·v kdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jl) rodikliai

2

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTV REZULT ATV VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJ'f) TOBULINIMAS

s

p as1e
. k tu rezuI tat11 vv1
kd antu ~d uotls Js1vert1mmas
UMuo~i4

Pllymimas atitinkamas

jvykdymo aprasymas

5.1. Uzduotys jvykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertioimo rodiklius
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys J>agal sutartus vertinimo rodiklius
S.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

JaneeIis
Labai gcrai 0
GeraiO
Patenkinamai 0
Nepatenkinamai 0

6. Kompetendjos, kurias noreh1 tobulinti

16.1.
6.2.
(~vietimo

jstaigos vadovo pareigos)

(pa~as)

(vardas ir pavardt)

(data)

IV SKYR1US
VERTINIMO PAGRINDIMAS JR SJOLYMAI
7. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siOlymai:

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(mokykloje - mokyklos tarybos
(para~as)
jgalioias asmuo, ~vietimo pagalbos jstaigoje savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
I darbuotojq atstovavim~ jgyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde)

(data)

8. Jvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: - - - - - - -- - -- - - -- - -

Ovietimo jstaigos savininko teises ir
pareigas jgyvendinan~ios institucijos
(dalinink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

{para~as)

(vardas ir pavard~)

(dala)

Galutinis met4 veiklos ataskaitos jvertinimas - - - - - - - - - -

IVSKYRIUS
KITIJ METIJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAl IR RODIKLIAI
9. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne mafiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

3

Uzduotys

Siektini rezultatai

Rezulta14 vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
u~duotvs jvvkdvtos)

9.l. U'ttikrinti kokybi§kl\ vaik4
ugdyml\(-si).

Stebima vaikq ugdymosi
pasiekimai ir paZ<lnga.
Tikslingai planuojarna
ugdomoji veikla,
pletojamos edukacines
veiklos.

9.2. Atnaujinti, papildyti it tobulinti Veikla vykdoma laikantis

jstaigos veik!os dokumentacij~.

galiojanci4 teises aktt1
nuostat4.

9.3. Pagerinti ir modemiz.uoti
esamas vidaus ir lauko ugdymo
erdvcs.

Sukurtos edukacines erdves,
atitinkan~ios natyausius
higienos nonn<J ir faidimq
aik~teliq jrangos ir dangos
reikalavimus.
(Lietuvos higienos
nonnos HN 75:2016
,,Ikimok.yklinio ir
priesmokyklinio ugdyrno
program4 vykdymo
bendrieji sveikatos
sau11os reikalavimai").
UZ!ikrintas tinkamas vaik4
maitinimas, vadovaujantis
LR SAM ministro 2018-0410 jsakym~ Nr. V-394 ,,Del
vaikq maitinimo
organizavimo tvarkos
apr~o patvirtinimo':

9.4. Formuoti vaikq sveikatai
pa!ankios mitybos jprocius.

I. Stebeta ne maiiau kaip 30
ugdymo valand4 ir jvertinta,
kaip ugdomi vaikai pagal 18
ugdymosi pasiekim4 sriciq.
2. Uzpild)1i visq vaikq
pasiekim4 aprasai ir su jais
sup~indinti tevai (globejai).
3. Ne maziau kaip 90%
pedagogini4 darbuotojq
kvalifikacijl\ tobulino 20 val ..
4.Ugdymo turinio
jgyvendinimui naudojamos
infonnacines technologijos
(interaktyvios lentos ir
interaktyvios grindys). lki
2019-12-31
I. Papildyta darbo apmokej imo
tvarka, atnauj intos darbo tvarkos
taisykles, pakoreguotos darbo
sutartys.
Iki 2019-08-31.
2. Atnaujinti darzelio darbuo1oj4
pareigybit1 apra~ymai, atnauj inta
darbo saugos dokumentacija..
3. Visi darbuotojai pasirasytinai
supazindinami su atnaujintais
dokumentais.
lki 2019-12-31
I. (rengtos rndiatorit1 uidangos I

grupeje.
2. Iki 30 % pertvark)1i lauko
vaik4 faidirnq aik~teli4
jrenginiai pagal pateiktas VS!
Technikos prie:foiros tarnybos
jvertinimo isvadas.
3. Jsigym nauj4 ugdymo
priemoniq.
lki 2019-12-31
I. Parengti ir patvirtinti vaikt1
maitinimo valgiara~ciai, atnauj inta
maitinimo organizavimo tvarka.
lki 2019-09-01.
2. 100% vaik4 kasdien valgo
vaisius ir darfoves.
3. Grupese jkurta edukacine erdve,

4
I

skatinanti bendruomen~ kartu eiti
sveikatai palankios mitybos link.

9.5.
10. Rizika, kuriai esant nustatytos uMuotys gali biiti nejvykdytos {aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos jtakos jvykdyti sias uiduotis)
(oildoma suderinus su Svietimo istai11os vadovu)
I0.1. Nedarbim:mmas
10.2. Lesu trukumas
10.3.
Jonilklo tUjMo savivaldybi!'s

meras

.
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(vardas ir pavarde)

pareigas jgyvendinantios institucijos
(dalinink4 susirinkimo) jgalioto asmens
pareigos)

s~~,
(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)
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(vardas ir pavarde)

(dara}

