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METU VEIKLOS ATASKAITA

2016-2015 m. Strateginio ir 2018 m. veiklos plano tikslai ir uZdaviniai igyvendinli'

ugdymo turinys ir suaugisiuiu ne{or-maliojo ugdymo veiklos buvo planuotos atsizvelgiant i

turimus resursus i, po."LT"r. fl.rro siekiama"uZtikrinti ugdymo planq igyvendinim4'

Ikimokyklinio ugdymo aplinka f."tia-m" atsiZvelgiant i outt,+ amZiq, poreikius ir pasiekimus'

Buvo igyvendinama prevencin" p.ogr*u ,.Zipio A.ri,gui", sveikatos stiprinimo progralna "Noriu
augti sieit us... { vylidomas veiklas itraukiamos Seimos, bendruomene'

Mokytojai planavo asmeninE ,*r-itrt"ta, dalyvavo kvalifrkacijos tobulinimo renginiuose'

parodose, piuktitti.rote meninds veiklos uisiemimuose'

Mokyklinio amZiaus mokiniams buvo organizuojamos edukacines isvykos, ekskursdos,

menines, kulturines, sportines veiklos. Aktwiai;alyva1o Lietuvos i00-dio renginiuose' Vasaros

atostogq metu organizuota dienos poilsio stovykla ,'Smal,su.tis 2A18" '

Suaugpsiqiq neformalus svietimar 
"ytao*us 

atsizrergiant i poreikius, materialinius isteklius'

galimybes. paf,rrauja ikimokyklinukq vykdomoje veikioje, organizuotuose renginiuose' patys

lanko planuoj amus uZsiemimus'

20i9-01-20 Nr.
LiePlaukale

I SKYRIUS

STRATEGINIO PLAI\O IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

II SKYRIIJS.

METU VEIKLOS UznuorYs, REZULTATAT IR RODIKLTAT

iklos Itatai
Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama,

ar nustalrtos uZduotYs

iwkdvtos)

Pasiekti rezaltataiit
jq rodikliaiMetq uZduotYs (toliau

- uZduotYs)
Siektini rentltatai'

Atliktos bendruomends

anketines aPklausos,

vykdl'ti pokalbiai su

bendruomenes nariais.

AtsiZvelgiant i aPklausos

Bendradarbiaujant su

Plunges rajono
visuomends
sveikatos biuru
organizuotos

1.1.I5analizuoti
bpndruomenes
poreikius ir skatinti
akgviai dalyvauti
centro veiklose.

Atlikti
bendruomenes
apklausq, sudarYi
kuo ivairesn| veiklq
olana.



rezultatus sudaryti planai. Siaurieti5kojo ejimo
pamokos DalSwauta
viktorinoje-
protm[Syje ,,AIDS:
geriauZinoti 18"
Pradetas vykdyi
ilgalaikis projektas

ir:--r: ^^ :-..JlrLrrgs u
kraujagysliq ligq ir
cukrinio diabeto
rizikos grupiq
asmenq sveikatos
stiprinimo
programa". Pajausti
harmonii? tarp klno
ir sielos
organizuojwni
Jogos vakarai-
Bendradarbiaujama
su VSi ,,Edukacija
kitaip": v-vkdomi
praktiniai-meniniai
uZsiemimai, su
tautodailininku,
teorines pamokos su
psichologu.

l.2.Edukaciniq erdviq
kflrimas

Sukurti naujas
edukacines erdves
lauko aik5teleje
vaikq ivairiapusiam
laisvalaikiui

Sukurtos naujos
edukacines erdves

Likviduota higienos
normq neatitinkanti
lauko pavesine.
Atnaujinta lauko
aik5teles iranga.
frengtas vaikams
sveikatinsumo takas.

1.3. Gerinti
darbuotojq darbo
s4lygas ir stiprinti
Zmogi5kuosius
iSteklius

Skatinti pedagogq,
darbuotojq
mokym4si,
kvalifikacijos
ke1im4.

Darbuotoj q dalyvavimas
kvalifikacijos kelimo
programose bei ivairiuose
pasitarimuose

Bendruomene
aktyviai isijunge i
Lietuvos 100-diui
pamineti renginius.
Visos mokyojos
dalyvavo
kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose. Kolegrl
organizuotose
parodose (uZ dmbus
apdovanotos

ivairiomis
nominacijomis).
Darbuotojos
dalyvavo
mokymuose ,,Tikra
mityba', naujq
receptfiru sveikam



vaikq maitinimui
sudarlmui.
Dalyvavo
edukacinese
iSvykose.

1.4.

1.5.

Z. Uitd ar iwkdvtos i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Edukaciniq erdviq klrimas Vasar4 prafrZus gamtos stichijai, reikejo
likviduoti padarinius. Truko fiziniq ir
materialiniu iStekliu.
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3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet fykdytos
ei buvo atlil<ta s veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3. 1 .Buhalterines apskaitos dokumentq, bylq
perdavimas Plunges suaugusiqiq Svietimo centro
BiudZetiniu istaipl+ buhalterines apskaitos skvriui

Paskirstyti darbai darbuotoj ams.

Racionalus finansq tvarkymas

3.2-

-r.-1 .

_".4.

3.s.

ir rezultatai

Siektini rcz:ultatai

Rezultatq vertinimo rodikiiai
(kuriais vadovauj anti s

v ertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatu

ir jq rodikliai

ilI SI(YRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

raLd5. rezulta kdant uotis isivertinimas

UZduodiq irykdymo apra5ymas
PaZyrnimas atitinkamas

lanselis
5. 1 . UZduotys lykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai n
5.2.Uilduotys 5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai V

5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. ULduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai I



6.1.

6.2.
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(data)($vietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as)

IY SKYRIUS

(vardas ir pavarde)

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIT]LYMAI

asrir siiilym ^ir, O CI ,f I ,r*!.,,r ,A1,4o UfLofi,

{.mokykloje * molqrklos tarybos (para5a-s)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmue
/ darbuotdu atstovavim4 igyvendinantis asmua)

S. [yertinimps, j?pa
ca{

($vietimo isdlgos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(vmdas w pavudey' o4 9 O 4"A @utu,t

(vardas varde)
0|/d ,xg/!!uL

(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinim "" 0%,Ar(----(-
Y SI(YRIUS

KrTU METU VETKLOS UznUOryS, REZULTATAT rR RODIKLTAT

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne da kain 5 uZd

UZduotys Siektini reniltatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatSrtos

uZduotys iwkdytos)
9. 1 .Tgsti edukaciniq erdviq
kfrima

Pagerinti ugdymo aplinkq

9.2. Formuoti sveikos
gJ/vensenos igBdZius

UZtikrinti sveikos
g)'vensenos pagrindus,
kurti saugi4 ir sveik4

aolinka.
9.3.
9.4.

9.5.



PLUNCES R. DIDVYCIV DAUGIAFUI{KCIS CENTRAS

KITU METU VEIKLoS uZouoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kai ir ne dau u kai 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatl'tos

uZduotys ivykdl.tos)
9.1. Tgsti edukaciniq erdviq
kurim4

Pagerinti ugdymo aplink4

9.2. Formuoti sveikos
gyvensenos igfdZius

UZtikrinti sveikos
gyvensenos pagrindus,
kurti saugi4 ir sveik4
aplinka.

9.3. Tobulinti istaigos veiklos
vieSinim4.

ftaiga taps atviresnd,
svetingesne,
prieinamesne klientams,
tevams, globdjams, soc.
partneriams.

Atnaujinti informaciniq stendq
me dLiagq, interneting svetaing.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti nefykdytos (aplinkybds, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos [ykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu

Savivaldybes meras Audrius Kli5onis
(vardas ir pavarde)(Svietimo istaigos savininko teises ir

pareigas jgyvendinani ios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

,{d/f c5 -t(
(data)

SusipaZinau.
oLt.,tt klcze' ' .. x, )rruu

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)
L"ro,u ' Xolg e3 /&

(data)

i 0.1. Teises aktq kaita

10.2. Zmogi5kieji faktoriai (nedarbingumas ir t.t.)
[ 0.3. SumaZejgs finansavimas


