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Marijampolė
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Mokyklos-darželio „Želmenėliai“ veiklos planas 2018-2019 m.m. parengtas vadovaujantis 20182020 m. strateginiu planu, 2017 m. veiklos plano įgyvendinimo analize bei atlikto vidaus audito
įsivertinimo išvadomis, aptartomis Įstaigos taryboje, mokytojų taryboje. Metinį veiklos planą ir
strateginį veiklos planą rengia darbo grupės.
Strateginis planas padeda numatyti ir kontroliuoti vykstančius procesus (miesto, įstaigos) išlaikyti
veiklos tęstinumą, vienyti bendruomenę ir nukreipti jos veiklą svarbiausių tikslų link. Mokyklosdarželio strateginio plano tikslas kurti savitą įstaigos modelį, užtikrinti ugdymo programų įvairovę
bei veiksmingą ugdymo pažangos ir pasiekimų kokybę. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo ypatingas
dėmesys buvo skiriamas individualiam ugdymo turinio planavimui ir vaikų ugdymo pasiekimų
vertinimui, plėtojama projektinė veikla, tikslinga tiriamoji analitinė veikla. Vykdoma nuolatinė
ugdymo proceso reikšmingumo ir efektyvumo stebėsena, atliekama rezultatų analizė.
Įrengtos dvi vaikų žaidimų aikštelės, įkurtos edukacinės aplinkos grupėse, klasėse, gerinama
materialinė bazė ir užtikrinama saugi aplinka. Turtinami mokyklos-darželio ištekliai, plėtojamas
bendradarbiavimas, didinamas organizacijos veiklos rezultatyvumas.
II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys
Siektini rezultatai
vadovaujantis
(toliau – užduotys)
vertinama, ar nustatytos
užduotys įvykdytos)
1.1. Pasirengti
Įgyvendintos
2018 m. III ketvirtis.
įgyvendinti
etatinio
Parengti lokalieji teisės
aktai: atnaujinta darbo
mokytojų etatinio
apmokėjimo
apmokėjimo tvarka,
darbo užmokesčio
nuostatos.
parengti pedagogų
modelį.
pareigybių aprašymai,
papildytos ir / ar
pakeistos darbuotojų
darbo sutartys.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai
1. Visi mokytojai (100
proc.) supažindinti su
etatinio mokytojo
darbo apmokėjimo
modeliu.
2. Atnaujinta
darbuotojų darbo
apmokėjimo sistema
(2018-09-04
direktoriaus įsakymu
Nr. V-56).
3. Įvykdytos mokytojų
informavimo ir
konsultavimo
procedūros,
pasirašytinai
supažindinti su naujos

1.2. Parengti
ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse
ugdymo grupėse
individualių vaikų
gebėjimų ugdymo
programas.

Grupės pasirinkę
individualių vaikų
gebėjimų ugdymo
kryptis: kalbinių
gebėjimų, meninio
ugdymo, saugos ir
sveikos
gyvensenos,
etnokultūros,
draminės raiškos,
muzikinių žaidimų,
socialinių –
emocinių įgūdžių
ugdymo.

1.3. Parengti
Mokyklos-darželio
,,Želmenėliai“
pastato atnaujinimo
investicijų projektą

Užtikrinti
mokyklos- darželio
,,Želmenėliai“
pastato energijos
vartojimo
efektyvumą.
Pagerinti vaikų
ugdymo sąlygas
mokyklojedarželyje,
modernizuojant
infrastruktūrą ir
aprūpinant
priemonėmis, kurių
įgyvendinimas
leistų sumažinti
pastato energijos
sąnaudas.

redakcijos
apmokėjimo sistema.
4. Parengti pedagogų
pareigybių aprašymai.
5. Papildytos ir/ar
pakeistos darbuotojų
darbo sutartys:
30 proc. - papildytos;
70 proc. - pakeistos.
2018 m. III ketvirtis.
1. Parengtos 7
individualių vaikų
Parengtos visose
gebėjimų ugdymo
darželio ir
programos.
priešmokyklinėse
2. Individualių vaikų
ugdymo grupėse
gebėjimų ugdymo
individualių vaikų
programos
gebėjimų ugdymo
integruojamos į
programos.
ikimokyklinio ir
Lankstus programos
priešmokyklinio
taikymas leidžia tenkinti
ugdymo programas.
individualius vaikų
3. Ugdymo procesas
poreikius, lanksčiai
individualizuojamas,
integruoti tėvų ir kitų
pritaikoma ugdymo
specialistų patirtį į
aplinka, siekiama
ugdymo(si) procesą.
glaudaus
bendradarbiavimo su
šeima.
4. Ugdymo turinys
pritaikomas vaikui
pagal socialinę,
kultūrinę patirtį,
individualius
poreikius, turimas
vaiko kompetencijas.
Parengtas pastato
1. Parengtas pastato
atnaujinimo investicijų
atnaujinimo
projektas ir pastato
investicijų projektas ir
energinio naudingumo
pastato energetinio
sertifikatas.
naudingumo
Įtraukta mokyklasertifikatas (2018-03darželis ,,Želmenėliai “ 27 d.).
į valstybės investicijų ir 2. Investavus į
kitas valstybės biudžeto energijos vartojimo
ir Europos Sąjungos
efektyvumo
finansuojamas
priemones būtų
programas.
pasiekta C pastato
energinio naudingumo
klasė.
3. Užtikrintos saugios
ir higienos normas
atitinkančios ugdymo
sąlygos, pagerintas

1.4. Įkurti
ankstyvojo meninio
ugdymo mokyklėlę
,,Žiniukai“

Skatinti
neformaliojo vaikų
švietimo programų
pasiūlos įvairovę.
Įkurti
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikams
meninio ugdymo
būrelį.

2018 m. III ketvirtis.
Įkurta ankstyvojo
meninio ugdymo
mokyklėlė ,,Žiniukai“.
Užtikrintas meninio
ugdymo tęstinumas ir
lietuvių liaudies
tradicijų puoselėjimas,
integruota nauja meninė
- muzikinio rašto kalba
(vaizdo, ritmo,
dainavimo,
matematikos, gamtos
pažinimo ir priemonių
naudojimas).

pastato estetinis
vaizdas.
4.Pateikti
Marijampolės
savivaldybės
administracijos
direktoriui du raštai
2017-12-07 Nr. 3-307
ir 2018-08-02 Nr. 3196 (1.9.) „Dėl
mokyklos-darželio
„Želmenėliai“
įtraukimo į
finansuojamas
valstybės investicijų ir
kitas valstybės
biudžeto ir Europos
Sąjungos
finansuojamas
programas.
1. Inicijavau parengti
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
amžiaus vaikų
meninio ugdymo
programą (2018-09-04
direktoriaus įsakymu
V-54).
2. Meninio ugdymo
būrelyje ugdytiniai
susipažino su muzikos
raiškos priemonių
įvairove: ketvirtinėmis
ir aštuntinėmis
natomis, įtvirtino
muzikos klausymo
įgūdžius, susipažino
su muzikos
instrumentais
(fortepijonu ir
styginiais
instrumentais),
išmoko kalėdinių ir
adventinių giesmių.

2. Užduotys, neįvykdytos ar įvykdytos iš dalies dėl numatytų rizikų (jei tokių buvo)
Užduotys
Priežastys, rizikos
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

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

Užduotys / veiklos
3.1. Stogo remontas su šiltinimu.
3.2. Pakeistos salės grindys.

3.3. Atliktas kapitalinis skalbyklos remontas
(atnaujinta įranga).

Poveikis švietimo įstaigos veiklai
Likviduota stogo avarija.
2018-06-23 d. atliktas paprastasis stogo
remontas.
Pašalinę trūkumus užtikrinsime higienos
normos vykdymą.
2018-06-22 d. pakeistos salės grindys.
Pašalinę trūkumus užtikrinsime higienos
normos vykdymą.
Atnaujinta įranga padidins darbuotojo
darbo našumą.
2018-08-10 d. suremontuota skalbykla.

4. Pakoreguotos praėjusių metų veiklos užduotys (jei tokių buvo) ir rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
Pasiekti rezultatai
Užduotys
Siektini rezultatai
vertinama, ar nustatytos
ir jų rodikliai
užduotys įvykdytos)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas

Pažymimas atitinkamas
langelis

5.1. Užduotys įvykdytos ir viršijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
5.2. Užduotys iš esmės įvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Įvykdytos tik kai kurios užduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. Užduotys neįvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius

Labai gerai 
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo.

Direktorė

__________

Rita Maksimavičienė

2019-01-18

