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PALANGOS LOPSELIS-DARZELIS,,ZILVINAS"

DTREKTORES RASOS TURGUTTENtS
METV VEIKLOS ATASKATTA

2079 m. sausio 18 d. Nr.
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I SKYRruS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PI-ANO IGYVENDINIMAS

fglruendinant Palangos lopSelio-darZelio ,,Zilvinas" (toliau - Mokykla) 2018-2020 metrl strategini
ir metini veiklos planus, buvo siekta dviejq uZdaviniq: uZtikrinti kokybiSkE ir SiuolaikiSk4 Svietimo
paslaugq teikim4 bei kurti Siuolaikinius reikalavimus atitinkandiE Mokyklos aplink4. Mokykloie
suformuota 10 grupiq, lanke 149 vaikai. Orientuojantis i visapusi5k4 vaiko ugdym4(si) igyvendinta
lopbelio-darZelio ,,Zllvinas" ikimokyklinio ugdymo programa ,,Padekime augti vaikui" bei
Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa. [ $ias programas integruotos prevencijos programos:
,,Gyvenimo igndZiq ugdymas", ,,PrieSmokyklinio ugdymo vaikrl sveikos gyyensenos ugdl-rnas",
,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq medZiagtl vartojimo prevencija". Prie5mokyklinio
ugdymo grupeje vykdyta tarptautind socialiniq ir emociniq sunkumq iveikimo gebejimq progr.rma
,,Zipio draugai". Mokykla iSsiskyr6 i5 kitq Palangos miesto ikimokyklinig istaigq tuo, kad teikd ne tik
ikimokyklinio, prie5mokyklinio, bet ir specialiojo ugdymo paslaugas. Dvejose specialiosiose mi5raus
amZiaus grup6se ugdyta 11 vaikrl, turindirl didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. 20 vaikg su
specialiaisiais ugdymosi poreikiais, atsiZvelgiant i gydytojg, specialistrl rekomendaciias, integruoti i
bendro ugdymo ikimokyklines ir prie5mokyklines grupes. 52 proc. vaiktl teikta logopedo, specialioio
pedagogo, iudesio korekcijos mokytojo individuali bei grupind pagalba. Specialusis ugdymas
organizuotas pagal aukletoitl ir specialistq parengtas individualias vaiko ugdymo programas, su
kuriomis susipaZino ir vaikg t6vai. Specialqji ugdym4 Mokykloje koordinavo Vaiko gerovds komisija,
kuri sprendd iSkilusias problemas del vaikq, turindig specialiuosius ugdymosi poreikius, integracijos i
bendros paskirties ugdymo grupes, pagalbos teikimo, jq saugumo uZtikrinimo ugdymo,
pasivaik3diojimq, Zaidimq lauke metu.

Siekiant pletoti vaikq kurybi5kum4, etnokulturini paZinim4, Mokykloje buvo organizuota 50
tradiciniq ir netradiciniq renginiq: 23 5vent6s, 11 edukaciniq valanddliq, 3 konkursai, 10 parodq, 3

sporto Fventds. Parengta ir igyvendinta vaikg savirai5kos programa ,,MaZais Zingsneliais i meno Sali".
Aktfviai dalyvauta ir Lietuvos vaikrl ir mokiniq televizijos konkurse ,,Dainq dainele",
respublikiniame mokinig, mokytof q ir visuomenes sveikatos prieZiuros specialistrl konkurse
,,Sveikuolirl sveikuoliai", respublikiniame ikimokyklinig ugdymo istaigrl dainos ir Sokio konkurse
,,Soku a5, dainuoji tu, mes su Lietuva kartu!". [gyvendinti respublikiniai projektai: ,,Lietuvos maZqjrl
Zaidynes 2018",,,Ikimokyklinukq Ziemos olimpiada 2018*,,,Dainuoju gimtinei".

Mokyklos bendruomen6 pletojo bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais. lglruendinant
tarptautin! projekt4 Nordplus |unior", lopXelio:dari,ehi ,,Zilvinas" bendruomend pedagogams i5

Svedijos, Estijos ir Lietuvos pristatd Mokyklos gerq'1i4 darbo patirti, puoseldfant etnokulturos vertybes,
sveikatingum4, darb4 su specialirljq ugdymosi poreikiq turindiais vaikais. MaZeikirl lopSelio-darZelio
,,Bitute" mokytojg komandai pristatd praneSimrl cikl4 ,,Edukacinirl erdviq kurimas ir kurybi5kas bei
racionalus ir+ naudoiimas specialirljg ugdymosi poreikig turindiq vaikq ugdymo procesui
organizuoti".

ddmesio skirta sa estetisku edukacini kurimui. Pagal turimus finansinius



iHteklius grup6s aprupintos ugdymo procesui reikalingomis priemon'dmis bei Zaislais, suremontuota
sald, 7 ugdymo grupdse sumontuotos naujos vaikrl rubr; spintelAs, rank5luostinds, pakeista grindq
danga specialiojo ugdymo grup6je, kad vaikai su fizine negalia saugiai judetg aplinkoje. AtsiZvelgiant

i technines kontrolds tarnybos Lietuvos ir Vokietijos B ,,Tuvlita" vaikq iaidimq aikbteliq
techninio patikrinimo ataskaitE, iSmontuoti Zaidimq irenginiai, keliantys pavojtl ir gresmg vaikq
saugumui bei sveikatai. Nupirktos dvi metalin6s vienvietds slpyn6s su sertifikuotomis k6dut6mis.

lop5elio-darZelio ,,Zilvinas" Svietimo darbuotoig profesines sEjungos atstovais. Bendrg sprendimg ir
veiksmq derinimas s4lygojo istaigos veiklos skaidrumE, gerq viding komunikacijE, darbuotojq, tevr1,

profesinds s4jungos atstovq iniciatl'vum4 teikiant siulymus lstaigos veiklos kokybes gerinimo
klausimais bei sprendZiant iHkilusias problemas.

II SKYRIUS

l. Paerindiniai veiklos rezultatai

Metrl uZduotys (toliau
uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatrl vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir iu
rodikliai

1.1" Parengti ir
p rtinti istaigos
pedagoginiq darbuotoirl
naujus/pakoreguotus
pareigybirl apra5ymus.

j endinti
Valstybes ir
savivaldybiq istaigq
darbuotojtl darbo
apmokdjimo
istatvmo nuostatas.

Iki 2018-10-01 istaigos
vadovo patvirtinti
atnaujinti pedagoginirl
darbuotojq pareigybiq
apraSymai.

Parengti ir patvirtinti
pedagoginiq darbuoto j g
nauji/pakoreguoti
pareigybiq apra5ymai,
patvirtinti direktoriaus
2018-09-28 is u Nr.
vI-194.

1.2. Parengti/atnauiinti
ir patvirtinti Konkursq
organiz 'mo ir
vyk o tvarkos apra5q.

fgyvendinti LR
vyriausyb6s 2017-
06-2I nutarim4 Nr.
496.

Iki 2018-05-01 istaigos
vadovo patvirtintas
atnaujintas Konkursg
organiz 'mo ir
vykdymo tvarkos apraSas.

Parengtas/atnauj intas
Konkursr; organizavimo
ir o tvarkos
apra5as, patvirtintas
direktoriau s 2OI8 -04 -27
is mu Nr. VI-98.

1.3. Parengti/atnaujinti
ir patvirtinti Mokyklos
vardu gautos paramos
apskaitos, skirstymo ir
panaudojimo tais es.

lgyvendinti LR
Labdaros ir
paramos istatym4 ir
kitus teisds aktrl
reikalavimus,

Iki 2018-08-01 istaigos
vadovo patvirtintos
atnaujintos Mokyklos
vardu gautos paramos
apskaitos, skirstymo ir
panaudojimo tvarkos
taisvklds.

Paren gtas /atnauj intas
Mokyklos gautos
paramos apskaitos ir
panaudojimo tvarkos
apraXas, patvirtintas
direktoriaus 2018-07-3 1

isakvmu Nr. VI-143.
1.4. Parengti/atnauiinti
ir patvirtinti Mokyklos
nusistatytas etikos
norllas.

+,
Mokyklos
nuostatus.

Iki 2018-08-31 istaigos
vadovo patvirtintos
Mokyklos etikos normos.

Parengto s/ atnauj intos
Mokyklos bcndruomenes
nariq etikos ir elgesio
normos, patvirtintos
direktoriaus 20 1 8-07- 3 1

isakvmu Nr. VI-144.



PASIEKTV ZIULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

5. Pasiekt rezultat kdant uZd

kurias tobulinti

Rasa |urgutiend

VERT IMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, io pagrindimas ir siu ai:

Direkto16 2019-01-18

u uotis nrrnas
UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo
rodiklius Labai gerai n

5.2. Uidtotys i5 esm6s i dytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. I os tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius Patenkinamai I
5.4. UiduoEys nei dytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkin ai I

6.1. Gilinti Zinias apie palankios mokymuisi Mo los kulturos kurimE, susiejant jE su strateginiais
lstaigos tikslais, etikos principais ir vertybemis.

(mokykloie - mo los tarybos igaliotas
asmuo, Svietimo pagalbos istaigoie -
savivaldos instituciios igaliotas asmuo
/darbuotoj g atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. lvertinirnas, io pagrindirnas ir sirllyrnai:

Birute Seputiene
(data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvenfinandios instituciios
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavardd) (data)

Galutinis metg veiklos ataskaitos lvertinimas

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq rnetq uZduo
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotvs)



2.Uidu
UZduotys PrieZastvs. rizikos

2.1

ei buvo atlikta veiklos rezultatams

UZduotvs ,/ veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. isakymu Nr.
vr-74.

f)arbo tvarkos taisykles nustato darbo tvark4 ir
santykius, reglamentuoja Mokyklos darbuotojq
teises, pareigas, elgesio reikalar,'imus, atsakomybg.

3.2. Parengta ir 2018 m. balandZio 25 d.
pasirafJrta bei iregistruota Kolektyvine sutartis
tarp Palangos lop5elio-darZelio ,,Z7lvinas" ir
Palangos loplelio-darZelio,,ZLlvinas" Svietimo
darbuotojrl profesines s4jungos.

Tai tarp istaigos ir profesines s4jungos veikiandios
darbdaviu lygiu bendras susitarimas del darbuotojq
darbo apmokdjimo, darbo organizavimo, darbo
saugos bei kitq socialinirl ir ekonominirl s4lygq.

tvarka, patvirtinta direktoriaus 2018 m. kovo 30
d. isakvmu Nr. V1-79.

Si tvarka nustato drausmines atsako ds taikvmo
tvarkq Mokykloie.

3 Parengtas Palangos lop5elio-darZelio
,,Ztlvinas" incidentq darbe tyrimo ir
registravimo tvarkos apra5as, patvirtintas
direktoriaus 2018 m. geguZ6s 4 d. is u Nr.
v1-103.

Sis tvarkos apra5as reglamentuoja Mokyklos
incidentq darbe aplinkybiq ir prieZasdirl tyrimo bei
reglamentavimo proced[ras ir taisykles, incidentq
analizg ir prevencijos priemones bei jq
igyvendinimo kontrolg, kad darbas butrl atliekamas
saugiai,

3 Parengtas Palangos lop5elio-darZelio
,,Zilvinas" vaiko paiangos ir pasiekimg
vertinimo apraSas, patvirtintas 2018 m. rugsdjo
14 d. is u Nr. V1-176.

Sis apraSas padeda pedagogams atpaZinti vaikg nuo
vieneriq iki Se5eriq metq ugdymosi pasiekimus ir
poreikius, igyvendinti ugdymo turini, pritaikant i!
kiekvienam vaikui ir vaikg grupei, stebdti vaikrl
palang4 ir tikslingai usdfii kiekviena vaika.

3.6. Parengtos Asmens duomenq tvarkymo
Palangos lop5elyie-darlelyje ,,/,llvinas"
taisykles, patvirtintos 2018 m. rugpjtdio 22 d.

isa u Nr. V1-149.

Taisykles nustato asmens duomenrl tvarkymo ir
apsaugos reikalavimus, asmens duomenq tvarkymo
tikslus, duomenr; subjekto teises ir iq
igyvendinimo tvarkE, duomeng apsau gos technines
bei organizacines priemones Mokvkloie.

|unior" mokymai ,,Learning llridges over the
Baltic Sea".

Sio projekto igyvendinimas suteike galimybg
Mokyklos pedagogams dalintis patirtimi bei

aplinkosaugini ugdym4 ir tobulinti savo profesines
kompetenciias Svediios, Estijos ir Lietuvos
darZeliuose.

4. Pakoreguotos pra6iusig rnetrl veiklos uZduotys (iei tokiq buvo) ir r zultatai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nust os
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jg rodikliai

4.r.
4.2.



UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nust tos
uZduotys iwk os)

9.7. Parengti/atnaujirrti ir
patvirtinti Mokinirl ner-nokamo
maitinimo organizavimo tvark4.

I endinti LR socialinds
paramos mokiniams ista o
nuostatas, Palangos miesto
savivaldvbes tarybos sprendima.

Mo los vadovo iki 2019-03-
0i patvirtinta atnaujinta
Mokiniq nemokamo maitinimo
organizavimo tvarka.

9.2. Parcngti ir patvirtinti Vaikq
duomenq apsaugos taisykles.

[gyvendinti LR asmens
duomenq teisinds apsaugos

ist mo nuostatas, asmens
duomenrl saugumo uZtikrinimo
priemoniu taikyma.

Mokyklos vadovo iki 2019-04-
01 patvirtintos Vaikrl duomeml
apsaugos taisykles ir paskelbtos
elektroniniame dienyne,,Musrl
darZelis".

9.3. Parengti/atnauiinti ir
patvirtinti Ikimokyklinio
ug sutarti ir
Prie5mokyklinio ugd o
sutarti.

lgyvendinti , LR Svietimo

istatymE ir Svietimo ir mokslo
ministerijos teises aktg
reikalavimus.

Mokvklos vadovo lki 2019-07-
01 p irtintos atnaujintos

Prie5mokyklinio ugdymo
sut s.

9.4. Parengti/atnaujinti ir
patvirtinti pedagoginiq
darbuotojq ir aptarnaujandio
personalo pareigybir4
apralymus.

[gyvendinti Valstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojtl
darbo apmokdjimo ist m?,
Palangos miesto savivaldyb6s
t bos sprendimus.

Mo los vadovo iki 2019-09-
30 patvirtinti atnaujinti
pedagoginiq darbuotojq ir
aptarnaujandio personalo
pareis.vbiu apraS ai.

9.5. Dalyvauti ,,Lyderio laikas
3" tgstiniuose mokymuose.

fgyvendinti Palangos miesto
savivaldybes administracijos ir
LR Svietimo mokslo ir sporto
rninisterijos ' etimo
aprupinimo centro pasira 4
sutarti ir numatyt4 savivaldyb6s
po io projekto plan4.

Iki 2079-12-3I Mokyklos
bendruomends nariai dalyvaus
mokymuose, praktiniuose
uZsiemimuose. dalinsis s

darbo ger4ja patirtimi, siekiant
kurti mo ?si skatinandi4

tur4. Bus ig1'vendintos

,,Lyderig laiko" pokydio
proiekte.

gali tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigasi endinandiosinstitucijos
(dalininkq srrsirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
Direktord
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(paraias) (vardas ir pavard€)

Rasa |urgutiene
(vatdas ir pavarde)

(data)

10.1. Pasikeitg teis€s aktu reikalavimai.
t0.2. kieii faktoriai (laikinas nedarbi
10.3. Kitos skubios ir svarbios uZduows nenumatwos einamaisiais metais.

(paraias) (data)


