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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Įgyvendinant strateginio plano bei metinės veikos plano kryptis pateikiami svarbiausi
veikos rezultatai bei rodikliai:
 2018 metais Vilniaus r. Riešės vaikų darželio bendruomenė numatė strateginės veiklos kryptis
penkerių metų laikotarpiui - parengtas, teiktas pritarimui ir patvirtintas 2018-2022 metų
strateginis planas (2018-09-28 įsak. V-59).
 Užtikrintas nuoseklus veiklos planavimas - parengta ir įgyvendinama 2018-2019 m. m.
programa (2018-08-31 įsak. V-39), ugdymo grupių metiniai planai (2018-09-14 įsak. V-57),
analizuojamas ir tobulinamas kasdieninės ugdomosios veiklos planavimas, vykdoma edukacinių
projektų tąsa: „Išdykę pirštukai“, „Mokslininko pėdomis“, „ Miško pasakos“ ir kt. padėjo stebėti
vaikų pažangą ir pasiekimus, tobulinti, reflektuoti ugdomąjį procesą.
 Užtikrintas ugdomosios aplinkos kokybės siekis – ugdymo grupės įsigijo edukacinių priemonių,
kompiuterizuotos 3 darbo vietos, bendruomenės poreikiams salėje sudaryta galimybė naudotis
informacinėmis technologijomis.
 Įgyvendintas pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir gerosios patirties skleidimas – darželis
organizavo 2 gerosios patirtie konferencijas, 1 seminarą, vykdytos 3 atviros veiklos rajono
pedagogams, mokytojai parengė 8 pranešimus, kuriuos pristatė Vilniaus rajono ir Vilniaus
miesto mokytojams. Mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija suteikta meninio ugdymo
mokytojui. Užtikrintas darbuotojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo kursuose.
 Stiprinant bendradarbiavimą bei skatinant lyderystę darželyje:
- aktyviai veikė metodinė grupė, kuri iniciavo edukacines valandėles su Ornitologijos draugija,
organizuoti 3 vaikų susitikimai su Riešės gimnazijos mokiniais, sudaryti konferencijų
organizaciniai komitetai (2018-04-10 įsak. V-21), (2018-11-12 įsak. V-75)., organizuotos
teminės savaitės, renginių ciklas skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui, Tautinė savaitė,
kūrybinės parodos, kuriose dalyvavo visa darželio bendruomenė „Kaliausės, kaliausytės“ (09
mėn.), „Karietų paroda“ (02 mėn.), mandalų kūrimas lauke (09 mėn.).
-su tėvų bendruomene aptartos vaikų maitinimo nuostatos, derinamas naujas subalansuota 15
dienų valgiaraštis
 Tęsiamas tradicinių ir bendruomenės pasiūlytų renginių organizavimas – rudenėlio šventės,
Advento ir Kalėdų vakarai, Užgavėnės, Vasario -16-osios ir Kovo 11-osios minėjimai, pavasario
sutiktuvės („Vaikų Velykėlės,“, „Gandro šventė“), šeimos popietės, vaikų išleistuvės, mokslo ir
žinių diena.
 Planingai siekiama socialinių emocinių įgūdžių ir sveikatą stiprinančių nuostatų formavimo –
darželyje į vaikų ugdymo (si) procesą integruota gyvenimo įgūdžių programa, vykdomos
sveikos gyvensenos valandėlės, vyko judrumo savaitė, žaismingai sportuojame rytinės mankštos
metu, vykdomas tęstinis projektas „Vitaminų šalyje“.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)

1.1.Stiprinti
visapusišką,
kokybišką
kiekvieno
vaiko
individualių
gebėjimų ir
galių
ugdymą.

Dalyvauti
konkursuose,
renginiuose,
kuriuose
ugdytiniai ir
pedagogai turės
galimybę labiau
pažinti save ir
kitus, atskleisti
savo
individualius
gebėjimus.

Dalyvauta
respublikiniuose,
tarptautiniuose, rajono,
konkursuose, akcijose ir
projektuose (darželio
direktoriaus įsakymai,
nuotraukos, straipsniai
įstaigos internetinėje
svetainėje) (2018 m. 1-4
ketv.) Įgyvendintas
respublikinis ekologinis
projektas.

 Dalyvavome respublikiniuose
projektuose: „Rašau žodį
„Lietuva“, „Laukas kviečia“,
„Vilnius angelų miestas“,
„Kaladėlių Lietuva“, ‚Įpink žodį į
juostą“, „Žalioji palangė“.
 Tarptautiniuose projektuose:
„Juosta mamai“, Pleneras
mamai‘, „Gamtos eksperimentai“,
„Taikos medžio sodinimo diena“.
 eTwining platformoje
„Kaštoniukas keliauja po
Lietuvą“, „Advento tradicijos ir
simboliai.
 4 vaikai skaitovų, 6 vaikai
piešinių konkursuose.
 Vyko vaikų veiklos pasirodymai
„Baravyko trimitas“, „Iš močiutės
skrynios“ (Maišiagalos krašto pedagogams),
„Vaikų velykėlės“ (LEU studentams).
 Organizuotas ir įgyvendintas
respublikinis ikimokyklinio
ugdymo ekologinis projektas
„Žeme aš tave apglėbsiu ir labai
mylėsiu“ (2018-01-12 įsak. V-7).

1.2. Skirti
dėmesį
ugdytinių
pažintinei
veiklai,
stiprinančiai
pilietines ir
dvasines
vertybes.

Inicijuoti
veiklas ir jų
įgyvendinimo
galimybes,
numatyti
priemones
sėkmingam
veiklų
įgyvendinimui.

Organizuotos
edukacinės-pažintinės
kelionės.
Įgyvendintas renginių
ciklas Lietuvos 100mečiui paminėti.
Organizuota tautinė
savaitė.

 Organizuotos 6 vaikų pažintinėsedukacinės kelionės, 4 edukacinės
valandėlės
 Parengtas ir įgyvendintas
bendruomenės renginių ciklas
Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui paminėti (2018-01-12 įsak.V-

Metų užduotys
(toliau –
užduotys)

Pasiekti rezultatai ir jų rodikliai

Projekte dalyvavo 48 ugdymo įstaigos.

8),

Vykdyta tautinė savaitė 2018-0305 iki 03-15 (2018-02-26 įsak. V-11),
 Dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje
„Tolerancijos diena“
 Parengti ugdytinių audio-vido
sveikinimai „Dėkingumo laiškas
Lietuvai“, „Padėka Norvegijai“ ir
sveikinimas Norvegijos
lietuviškos mokyklėlės
„ABECELĖ“ vaikučiams.


1.3. Skatinti
darželio
bendruomenę
dalyvauti
prevencinėse
programose
ir
projektuose.

https://www.youtube.com/watch?v=SRsxirXnc2c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=61_jOs-cRnk
Dalyvauti
Organizuota „Savaitė be  2018 m. kovo 19-25 d. darželyje
vykdomuose
patyčių“.
organizuota „Veiksmo savaitė be
renginiuose,
Darželyje įdiegta
patyčių“ tema „Pasėkim
projektinėje
emocinio intelekto
draugystės sėklą“ (2018-02-26
veikloje,
ugdymo programa.
įsak. Nr. V-13).
akcijose.
 Diegiant emocinio intelekto
Įdiegti emocinio
programą darželyje:
intelekto
-organizuotas mokymų seminaras
ugdymo
(2018-09-14 įsak. Nr. V-53),
programą.
-vykdoma socialinių emocinių
įgūdžių ugdymo programa (201809-11 įsak. V-51).

 Organizuota saugaus ant vandens
elgesio valandėlė (2018-06-25 įsak.
Nr. V-31).

1.4.
Įgyvendinti
LR darbo
kodekso bei
etatinio darbo
apmokėjimo
nuostatas

Parengti
tvarkos,
personalo veiklą
ir darbuotojų
darbo santykius,
etatinį darbo
apmokėjimą
reglamentuojan
čius
dokumentus.

Atnaujintos darbo
tvarkos taisyklės,
parengti ir patvirtinti
pareigybių sąrašai,
darbuotojų pareigybių
aprašymai, darbuotojų
veiklos vertinimo
aprašas atitinka teisės
aktų nustatytus
reikalavimus.

 Organizuota pažintinė valandėlė
su policijos pareigūne ‚Būk
saugus kelyje“ (2018-11-19 V-79).
 Pateikus paraišką į darželį buvo
atvykę „Bakterijų tramdytojai“.
Parengti ir patvirtinti darželio
darbo tvarką reglamentuojantys
dokumentai atitinkantys teisės aktų
nustatytus reikalavimus:
 darbo tvarkos taisyklės (2018-02-26
įsak. V-12),


darbuotojų pareigybių aprašymai
(2018-08-30 įsak. V-38),



darbuotojų
darbo
tvarkos
apmokėjimo aprašas (2018-02-26
įsak. V-15),

darbuotojų veiklos vertinimo
aprašas (2018-02-26 įsak. Nr. V-14).
 patvirtintas pareigybių sąrašas


(2018-08-31 įsak. Nr. V-49)
(2018-09-28 įsak. Nr. V-88),

 asmens duomenų tvarkymo
taisyklės (2018-05-02 isak. V-24),
 paskirtas asmens duomenų
apsaugos pareigūnas (2018-05-21
įsak. V-29),

pakeisti
darbuotojų
pareigų
pavadinimai (2018-08-30 įsak. V-36),
 darbuotojai supažindinti su
mokestiniais pakitimais nuo
2019-01-01


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)

Poveikis švietimo įstaigos
veiklai
3.1. Gautas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
Leidimo- higienos pasas
leidimas-higienos pasas 2018 m. liepos 5 d. Nr. (10-11
užtikrina Vilniaus r. Riešės
14.2.1.) LHP-1997
vaikų darželio veiklos
vykdymą.
3.2. Organizuota mokslinė-praktinė konferencija, skirta
Organizuojant konferenciją
Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui „Kultūrinis patobulintos asmeninio
bendradarbiavimas meninių ir bendrųjų kompetencijų
tobulėjimo, mokėjimo mokytis
ugdymo kontekste: istorija, švietimas, ir meninis paveldas“.
kompetencijos, dalyvauti
(2018-11-06 įsak. Nr. V-72).
kaitos procese, užmegzti ir
puoselėti ryšius su visuomene,
susijusių institucijų ir
organizacijų atstovais.
3.3. Sąlygų sveikatai palankiai vaikų mitybai sudarymas.
Parengtas ir pateiktas
tvirtinimui Vilniaus valstybinei
maisto veterinarinei tarnybai
15 dienų valgiaraštis,
tenkinantis vaikų maisto
medžiagų ir fiziologinius
poreikius.
3.4. Tenkinant tėvų lūkesčius užtikrintas darželio darbo
Sėkmingai vykdytas darželio
nepertraukiamas veikimas vasaros laikotarpiu (2018-04-26 d. ugdymo grupių darbas vasaros
prašymas Nr. SD-12).
laikotarpiu (2018-05-26
sprendimas T3-160).
Užduotys / veiklos

