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Direktorės Alytės Zakarauskienės
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2020-01- Nr.
Ignalina
I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS
Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokyklos 2018–2021 m. strateginio plano tikslai:
1. Pagerinti ugdymo(si) kokybę, užtikrinant ugdymo turinio kaitą, tobulinant vaikų (mokinių)
pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą.
2. Kurti saugią ir sveiką ugdytinių ir jų tėvų poreikius tenkinančią lauko ir vidaus aplinką.
3. Kurti ir stiprinti mokyklos kultūrą ir viešuosius ryšius.
Vadovaujantis mokyklos strateginiu planu buvo įgyvendinamas metinis veiklos planas, kurio 2019–
2020 m. m. tikslas:
Tobulinti vaikų ugdymo kokybę, kuriant saugią, sveiką, jaukią mokyklos aplinką.
Uždaviniai:
1. Uždavinys: Vykdyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir specialiojo ugdymo programas,
skatinant vaikų kūrybiškumą ir sveiką gyvenseną.
Ugdomosios veiklos buvo organizuojamos, siekiant subalansuoto ugdymo, skatinant vaiką veikti per
žaidimą. Kūrybiškai taikomos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programos ir
pasiekimų aprašai. Tobulintos specialiųjų poreikių mokinių individualizuotos ugdymo(si) programos.
Priešmokyklinio ugdymo grupėse integruota tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio
draugai“. Šiais metais į programą įsitraukė ir Vidiškių skyriaus priešmokyklinukai. Buvo vykdoma
integruota ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo programa“, sveikatos stiprinimo programa ,,Augu sveikas ir stiprus“.
2019 m. kaip pripažinimą gavome Sveikatą stiprinančios mokyklos pažymą ir vėliavą.
Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose:
1. Konferencijoje Latvijoje ,,Priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų pilietinis
auklėjimas“.
2. ERASMUS+KA2
Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte „Tradicijos ir
inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose“.
3. Tarptautinių kūrybinių darbų parodoje ,,Atvirukas Lietuvai 2019“ skirtoje Lietuvos valstybei.
4. Slovakijos respublikos meno galerijos tarptautiniame konkurse ,,Mylimiausios vaikystės
pasakos“.
5. Tarptautiniame projekte judrios veiklos fotografijų ir aprašymų parodoje ,,Šaltis mums tai
nebaisus – judam, krutam, visada – sveikata mūsų gera“.

6. Tarptautinėje programoje ,,Zipio draugai“.
Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose:
1. Respublikiniame projekte ,,Sveikatiada“.
2. Respublikiniame projekte ,,Sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas“.
3. Respublikiniame projekte ,,Kamuolio diena 2019“.
4. Pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvasis tautos žiedas“.
5. XXIV vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje ,,Bildučiai“.
6. Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurse ,,Tramtatulis – 2019“ (Rytų
Aukštaitijos regioninis turas Molėtuose).
7. Respublikiniame vaikų kūrybinių darbų konkurse „Šaltinėlio versmė“, skirtame pasaulinei
vandens dienai paminėti.
8. Respublikiniame ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikų kūrybinių darbų parodoje
,,Mano kojinytė gražiausia, mano kojinytė šilčiausia“.
9. Respublikiniame kūrybinės – pažintinės veiklos projekte ,,Kuriame pilį Gediminui“.
10. Respublikiniame kūrybiniame projekte ,,Sukurk savo mandalą“.
11. Respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Tradiciniai margučių raštai“.
12. Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fotografijos parodoje
,,Vaikai ir žiema“.
13. Respublikinėje vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Lietuva – vaiko širdyje“.
14. Sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkurse ,,Sporto veiklų plėtra, skatinant vaikų ir
neįgaliųjų jaunuolių fizinį aktyvumą“.
15. Respublikiniame prevenciniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir
logopedų projekte ,,Žaidimai moko“.
16. Respublikiniame Lietuvos futbolo federacijos projekte ,,Futboliukas“.
17. Respublikiniame priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų parodoje ,,Raidelė prie
raidelės – susideda žodelis“.
18. Respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų muzikiniame projekte ,,Muzikos takeliu
2019“.
19. Respublikiniame dainų festivalyje ,,Auksinis raktelis“.
Uždavinys įvykdytas.
2. Uždavinys: Tęsti ugdymo aplinkos modernizavimą.
Nuolatinis dėmesys skiriamas ugdymo aplinkos modernizavimui. Atnaujintos (nudažytos,
paremontuotos) lauko žaidimų aikštelės, pavėsinės. Kaip ir praeitais metais atlikta lauko žaidimų
aikštelių patikra. Įrengta smalsučių edukacinė erdvė. Šiltnamyje augintos daržovės, praplėstas
prieskoninių žolelių daržas. Atnaujintas sveikatingumo takas. Grupės papildytos naujomis
knygomis, žaidimais.
Ypač džiugu, kad baigiantis 2019 metams įstaigos teritorija aptverta nauja tvora. Taip užtikrintas
pirmiausia, vaikų saugumas. Be to, apsaugotos vaikų žaidimų aikštelės, smėlio dėžės.
Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose:
1. Tarptautinėje ekologinėje iniciatyvoje „Žalia pėda“.
2. Tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių ekologiniame švietimo projekte ,,Saulėto

oranžinio traukinio kelionė“.
3. Respublikiniame projekte ,,Mano žalioji palangė“. (Dalyvaudami šiame projekte iš ,,Žalios
stotelės“ respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių
gamtosauginiame projekte ,,Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“. (Kartu dalyvavo ir tėvai: gamino
inkilėlius).
Uždavinys įvykdytas.
3. Uždavinys: Įtraukti tėvus ir socialinius partnerius į vaikų ugdymą.
Nuolat bendradarbiaujame su socialiniais partneriais.
1. Ignalinos visuomenės sveikatos biuro specialistai organizavo sveikatos stiprinimo renginius.
2. Pasirašėme naują bendradarbiavimo sutartį su ,,Ąžuolo“ krepšinio mokykla ir dabar krepšinio
būrelis veikia ir Vidiškių skyriuje. Vaikai noriai mokosi krepšinio pagrindų.
3. Priešmokyklinių grupių vaikai dalyvavo plaukimo projekte: mokėsi plaukti. Užsiėmimus vedė
plaukymo treneriai Ignalinos SPA.
4. Ugdytiniai dalyvavo sporto projekte: mokėsi įvairių pratimų: apšilimo, lankstumo, vikrumo,
tempimo pratimų, pratimų su įvairiomis sporto priemonėmis.
5. Bendrus renginius organizavome su Ignalinos rajono viešosios bibliotekos vaikų literatūros
skyriaus darbuotojais.
6. Vaikai dalyvavo Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo ,,Carito“ veiklose.
Siekiame nuolat stiprinti ryšius su tėvais: kuo labiau įtraukant tėvus į ugdomąją veiklą.
1. Patirtis rodo, kad vasaros atostogų metu organizuojant susitikimus su tėvais (globėjais), kurių
vaikai nuo rudens pradės lankyti darželį, išsiaiškinami beveik visi klausimai ir tėvai ramiai laukia
darželio lankymo pradžios. Tokį išankstinį susitikimą organizavome ir 2019 m. liepos mėnesį.
2. Tėvams buvo teikiamos individualios ir grupinės psichologinės pagalbos tėvystės įgūdžių
paslaugos.
3. Tėvų komiteto aktyvios veiklos dėka organizuotos talkos padėjo atnaujinti įstaigos aplinkas
(Ignalinoje ir skyriuose).
4. Aplinkai paįvairinti tėvai padovanojo edukacinį tiltelį ir šulinėlį.
5. Tėvai dalyvavo Užgavėnių šventėje, rudens gėrybių parodoje, dalyvavo atvirų durų dienose,
akcijoje ,,Padėk beglobiams gyvūnams“ ir kt.
6. Tėvai organizavo akciją ,,Dovanok“, kurios metu mažiau pasiturinčioms šeimoms buvo
padovanota daug vaikiškų rūbelių, avalynės, žaislų. Gerumu buvo pasidalinta ne tik su Ignalinos
,,Šaltinėlio‘‘ mokyklos ugdytinių šeimomis, bet ir Vidiškių bei Didžiasalio skyriaus ugdytiniais.
7. Organizuotos išvykos į tėvų darbovietes.
8. Tėvai kartu su vaikais dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose. Patys vedė užsiėmimus: mokė
vaikus daryti apyrankes, kartu kūrė advento vainikus, kalėdinius žaisliukus ir kt.
Dalyvavome paramos programose ,,Pienas vaikams“ ir ,,Vaisių ir daržovių skatinimas ugdymo
įstaigose“.
Uždavinys įvykdytas.

II SKYRIUS
METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI
1. Pagrindiniai praėjusių metų veiklos rezultatai
Rezultatų vertinimo
rodikliai (kuriais
Metų užduotys (toliau
Siektini rezultatai vadovaujantis vertinama,
– užduotys)
ar nustatytos užduotys
įvykdytos)

1.1.
Užtikrinti
pedagoginį profesinį
augimą
ir
tėvų
bendruomenės
švietimą,
teikiant
psichologinę
pagalbą.

1.2.Užtikrinti
prevencinės
programos „Zipio
draugai“
įgyvendinimą
mokykloje.

Pasiekti rezultatai ir jų
rodikliai

Iki 2019-12-31
organizuoti
pedagogų ir tėvų
(globėjų,
rūpintojų)
mokymus.

1.Pravesti ne mažiau kaip
2 užsiėmimus
pedagogams ir 2
užsiėmimus (seminarą ir
grupinę konsultaciją)
tėvams.
2. Mokymuose dalyvavo
ne mažiau kaip 30
pedagogų ir 45 tėvai.
Organizuoti mokymai
bendruomenei apie
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus
vaikų psichologinių
krizių požymius, jų
įveikimo būdus, ugdymo
strategijas, savęs
pažinimą

Pravesti 3 seminarai
pedagogams ir
darbuotojams
(,,Mikroklimato gerinimo
galimybės“, ,,Efektyvi
komunikacija“, ,,Įstaigos
darbuotojų vidaus
mikroklimato gerinimas“).
Dalyvavo 36 pedagogai.
Įvyko 15 individualių
konsultacijų pedagogams.
Pravesta 2 paskaitos tėvams
(,,Smurtas ir vaikų
bausmės“, ,,Vaikas
lyderis“). Vyko 2 grupinės
konsultacijos. Jose
dalyvavo 30 tėvų. Vyko 62
individualios konsultacijos
tėvams.

Mokykloje
įgyvendinama
prevencinė
programa „Zipio
draugai“ .

„Šaltinėlio“ mokyklos
priešmokyklinių grupių
vaikai dalyvauja
programoje ir įgyja
socialinių bei emocinių
sunkumų įveikimo
gebėjimų. Programą
vykdantys mokytojai
kelia kvalifikaciją
programos vykdymui
reikalingomis temomis.

Prevencinėje programoje
„Zipio draugai“ dalyvavo
Ignalinos ,,Šaltinėlio“
mokyklos priešmokyklinių
grupių vaikai.

1.3. Pagerinti
ugdymo(si) kokybę,
užtikrinant ugdymo
turinio kaitą.

1.4.Tobulinti savo
profesinę
kvalifikaciją.

Stebėta ne mažiau
10 veiklų
ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse
grupėse iki 201912-31.
Iki 2019-12-31
dalyvauti
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose
vadybos,
lyderystės
temomis.

Aptarta ir išanalizuota
15 ikimokyklinių ir
priešmokyklinių grupių
veiklų. Pateikti siūlymai
pedagogams kokybiškų
veiklų vykdymui

Dalyvauta ne mažiau
kaip 2 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose
vadybos, lyderystės
temomis. Išklausyta ne
mažiau kaip 40
ak.valandų.

Stebėta 15 veiklų
ikimokyklinėse ir
priešmokyklinėse grupėse
iki 2019-12-31.

Ilgalaikė kvalifikacijos
tobulinimo programa
,,Bendradarbystės erdvė:
vadovai ir pavaduotojai“
Pažyma KI-D Nr. 1-1016.
Kiti kvalifikacijos kėlimo
seminarai - 56 val.

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
Poveikis švietimo įstaigos veiklai
3.1.Užtikrinti saugią Ignalinos ,,Šaltinėlio“ įstaigos
Ignalinos ,,Šaltinėlio“ įstaigos
teritorija
teritoriją.
aptverta saugia, ne žemesne kaip 1,5 m
aukščio tvora (pagal higienos reikalavimus).
3.2.Užtikrinti Vidiškių skyriaus priešmokyklinių
Prevencinėje programoje „Zipio draugai“
grupių vaikų dalyvavimą prevencinėje programoje
dalyvavo Ignalinos ,,Šaltinėlio“ mokyklos
„Zipio draugai“.
Vidiškių skyriaus priešmokyklinių grupių
vaikai.
Parengtas aprašas 2019 m. spalio 21d., įsak.
3.3.Parengti asmens duomenų tvarkymo taisyklių,
Nr. V-60.
duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos,
asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo
tvarkos aprašą ir vaizdo stebėjimo tvarkos aprašą.

3.4. Parengti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos
mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus
psichologus) atestacijos komisijos darbo
reglamentą.
3.5.Parengti Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos
ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašą.
3.6. Vykdyti apklausą ir nustatyti naują atlyginimą
už vaikų išlaikymą įstaigoje.

Parengtas aprašas 2019 m. rugsėjo 27d., įsak.
Nr. V-49.

Parengtas aprašas 2019 m. lapkričio6 d., įsak.
Nr. V-65.
Ugdytiniai labiau aprūpinti ugdymui(si)
reikalingomis priemonėmis. Įteisintas naujas
atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal
ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą
tvarkos aprašas.
Mokyklos tarybos protokolas 2019-10-07 Nr.
VD-12.
Tvarkos aprašas patvirtintas Ignalinos rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d.
sprendimu Nr. T-217.

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.
4.5.
III SKYRIUS
PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS ĮSIVERTINIMAS IR
KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS
5. Pasiektų rezultatų vykdant užduotis įsivertinimas
Užduočių įvykdymo aprašymas
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

Pažymimas atitinkamas
langelis
Labai gerai ☐
Gerai ☐
Patenkinamai ☐
Nepatenkinamai ☐

6. Kompetencijos, kurias norėtų tobulinti
6.1. Teisinių žinių taikymas vadovo darbe.
6.2. Vadyba ir žmogiškųjų išteklių valdymas.
__________________
(švietimo įstaigos vadovo pareigos)
___________
(data)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIŪLYMAI
7. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________
__________
(mokykloje – mokyklos tarybos
(parašas)
įgaliotas asmuo, švietimo pagalbos įstaigoje –
savivaldos institucijos įgaliotas asmuo
/ darbuotojų atstovavimą įgyvendinantis asmuo)
___________
(data)

_________________
(vardas ir pavardė)

8. Įvertinimas, jo pagrindimas ir siūlymai: ______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________
(švietimo įstaigos savininko teises ir
pareigas įgyvendinančios institucijos
(dalininkų susirinkimo) įgalioto asmens
pareigos)
_____________
(data)

__________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

Galutinis metų veiklos ataskaitos įvertinimas ______________________.

