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, I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

{gyvendinant Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Spygliukas" strategini ir 2022 m. veiklos planus be
siekiant uZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavim4 ir tobulinan
darilelio edukacines erdves ir ugdymosi aplinkas, atlikti Sie organizaciniai darbar ir ivykg pokydiai:
sukomplektuotas numatytas grupiq skaidius - 12 ugdymo (si) grupiq, i5 jq 4 ankstyvojo ugdymo, 1

ikimokyklinio ugdymo, 2 priesmokyklinio ugdymo. I5 viso 230 rydytiniq. Ikimokyklinio i;
prie5mokyklinio ugdymo programas igyvendino 56 darbuotojai. Vadybiniai siekiai 2022 m.buvo
gerinti ugdymo turinio kokybg, atsiZvelgiant i ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir itraukiojo ugdymc
proceso atnaujinim4, uZtikrinti kokybi3k4 ir racionalq istaigos veiklos valdym4 bei produktyvq
le5q panaudojim4, stiprinti socialini emocini ugdym4, kuriant saugi4 aplink4, grlst4 rlpinimusi,
skatinimu dalyvauti, tgsti istaigos lauko edukaciniq erdviq modernizavim4, pritaikyti skirtingq
poreikiq vaikams, pletoj ant paZintines kompetencij as.

Siekiant strateginiq tikslq igyvendinimo, istaigoje siekiama sukurti patrauklq, savit4, atvnz
visuomenei istaigos ivaizdl. Nuolat atnaujinama informacija istaigos internetineje svetaineje

fstaigoje organizuojami renginiai, edukacines veiklos, darLeho kieme ikurlos ekologiikos
edukacines erdves. Vykg renginiai padejo stiprinti darlelio kultur4, skatinant glaudesni d,arlehc
bendruomends., bendravim4 ir bendradarbiavim4. [staigos mokytojq ir specialistq darZelis buvc
reprezentuojamas dalyvaujant rajono, miesto, respublikos projektuose, ivairiuose renginiuose,
dalinantis gerq;'a darbo patirtimi. Per 2022 m. pleteme socialiniq partneriq ratq, kurdme
bendradarbiavimo tradicijas. Tgseme bendradarbiavim4 su Lazdynq mikrorajono biblioteka ir
"Ryto" bendruomene, ,,l,erudioo' pradine mokykla, pradejome bendradarbiauti su Lietuvos
neigaliqjq sqjunga.

Lop5elis - darZelis igyvendina savit4, padiq sukurt4 ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Vis
platejandiu takeliu" ir ,,Bendr4j4 prieSmokyklinio ugdymo programA.', socialine pedagoge
organizuoja emocinio intelekto ugdymo programos "Dramblys" uZsiemimus SUP vaikams, 2
prieSmokyklinese grupese taikoma tarptautine prevencine programa ,,Zipio draugaio', i edukacines
veiklas itraukiama sveikatinimo programa ,,Spygliukai sveikuoliukai", 2022 m. pavasari buvome
pripaZinti Sveikat4 stiprinandia mokykla. Grupiq mokytojos i ugdymo(si) proces4 itraukia holistines
filosofijos S. Kneipo sveikatinimo metodikos elementq naudojirrra]fuitq sveikatai stiprinti ir
sveikatinimo(si) igUdZiams tobulinti. Ugdytiniams ir teveliams teikiamos psichologo, socialinio
pedagogo, specialiojo pedagogo, visuomenes sveikatos prieZilros specialisto, dietisto paslaugos ir
konsultacijos, organizuojamos meninio ugdymo ir klno kulturos veiklos. lfvairias ugdom4sias
veiklas, atsiZvelgiant i oro s4lygas organizuojame lauke. Lauko erdves pritaikytos ivairiapusiam



ugdymui, irengti pakeltq lysviq darZai, kuriuo
prieskonines Zoleles. Pedagogams suteikiama galimybe tobulinti kvalifikacij4, dalyvaujar
nuotoliniuose ir asmeninio klausymo seminaruose, paskaitose, konferencijose, mokymai ir seminarr
organizuojami dari'elyje- 20o/o visq istaigos darbuotojq dalyvavo 40 val.,,Vilniaus miesto darbuotoj
kompetencijos psichikos sveikatos srityje didinimo" mokymuose. {staigoje organizavome seminar
,,Pedagogas ir tevai. Bendradarbiavimas su Siuolaikine Seima (Sunkus tevai - kaip rasti bendr
kalb??)" Mokytojos dalyvavo asmeninio tobulinimosi seminaruose ,,[traukti ir atsitraukti,,, ,,Kai
dirbti su priemoniq komplektu ,,Pojtdiq erdvd?" ir kt. siekiant issikelto tikslo igyvendinimo, buv,
siekiama nuolat tobulinti ugdymo (si) proces q,, analizuojant ugdymo programos turini, vykdant
vaiko ugdymo (si) rezultatus orientuot4 veiklos planavim4. Ypatingas demesys buvo skiriama
ugdymo turinio planavimui ir vaikq pasiekimq vertinimui pagall.R SMM rekomendacijas. Sukurtr
vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo sistem4 Eliis programeleje, i vaikq pasiekimq ir paLango
vertinim4 ftraukiami tevai ir dari,elio specialistai. Vaikq paZangos vertinimo rezultatai buv<
aptariami individualiai su tevais. Vaikams, turintiems specialiqjq poreikiq sukurtos individualiir
ugdymo (si) planai, nuolat organizuojami situacijq analizit4 stebejimai , teikiamos konsultacijor
ugdytinirl tevams, vykdoma atvejq analize VGK.

| 'Ti:,,: 
ji"turi higienos pasa, nes dauguma uZfiksuotq neatitikimqper2020 -2022m. sugebejomr

pa5alinti (atlikti 4 grupiq grindq keitimo darbai,pakeisti vartai,atnaujinti tureklai, atliktas remontar
4 grupiq virtuvelese, visi5kai atnaujinti lauko irenginiai, po jais patiesta kokybi5ka danga, atliktar
remontas administracijos patalpose, jas pritaikant atitinkamoms veikloms (metodinis kabinetas
darbuotojq poilsio erdve, skalbiniq prieZiflros patalpa. {rengtas sensorinis kambarys, kuri lanko
teveliai su vaikais ir uZsiemimus veda istaigos specialistai. Tadiau dar reiketq atnaujinti 1 grupes
grindis, 4 grupiq virtuveles, 1 administracijos patalpq,kurioje planuojame irengti STEAM kambari,
istaigos koridorius ir laiptines. Visos istaigoje esandios grupes papildytos ugdymo (knygos, stalo
Laidimai, ktrybiniai Zaidimai) ir kanceliarinemis priemonemis. 2022 m. planingai vykdyti
materialines bazes gerinimo darbai. fstaigos i5laikymui skirtos biudZeto leSos naudotos racionaliai,
sprendimai del jq panaudojimo derinti su istaigos savivaldos institucijomis, bendruomene. [sigytanaulaelektrine virykle virtuveje. 1 grupeje pakeistos rtibineles spinteles, isigytos naujos trijq aukstq
lovos, 3 grupese irengtos Zaislq spintos, isigyta naujq kedudiq ir stalq. Is tiksiiniq savivaldybes skirtq
le5q irengeme riebalq atskirtuv4, vykdeme vie54ji pirkim4 vie5ojo transporto bilietams ,,Vilniedio
kortele" darbuotoj ams isigyti.
Strateginio ir metinio veiklos plano nuoseklus igyvendinimas stiprino istaigos ivaizdi.siq tikslq ir

uZdaviniq igyvendinimas, atsispindi ir mano, kaip vadovo, pasiektuose veiklos rezultatuose ir jq
rodikliuose.

Siekiant strateginiq tikslq igyvendinimo, siekiama sukurti patrauklq, savit4, atvir4
visuomenei istaigos ivaizdi. Nuolat atnaujinama informacija istaigos internetineje svetaineje.
Susikureme facebook puslapi, kuriame dalinames svarbia, naujausia informacij4 apie istaigojevykusius renginius. fstaigoje organizuojami ivairus renginiai, edukacines veiklos, grupese vykdomi
projektai' Grupiq mokytojos turejo galimybg dalintis gerqapatirtimi dalyvaudamos nuotoliniame
seminare ,,Pats konstruoju fu Laidliuir tave pazustkviediu", I mokyojapravede edukacing veikl4
kitos grupes vaikams,, Kad dantukai biitq sveiki". [staigoje dirbantiems mokytojams - studentamsyra priskirti mentoriai. Mokytojams - studentams yra suteikiama galimybe stebeti kolegq
organizuojamas veiklas kitose grupese. [staigos mokytojai organizavo respublikini projekt*
"T*ill: 'iY:: puodelis", 30 Yo mokytojq dalyvavo respublikiniuose sveikatinimo projektuoserrvJv^!uvov

ospiramide..,,,Balto;iosfutboliukoKalddos...4o%mokytojq



dalyvavo respublikiniuose STEAM projektuose,,Mano rankose atgyjarudeniniai Tapai",,,Trypdioja
eiys tarp lapq", ,,At5vait4 deviu - saugus esu", ,,Darb5dios rankeles kuria STEAM snaigg" ir kt. 1

mokytoja igijo vyresniosios mokytojos kvalifikacij4. 70Yo mokytojq dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo seminaruose ,,Kaip ugdyti Laidliarrt",,,Vaikq pasiekimq vertinimas - isivertinimas
ikimokyklinio ugdymo istaigoseo', ,,Kaip ugdyti mokinius turindius specifinius mokymosi
sutrikimus", ,,Kaip kokybiSkai ir kflrybi5kai igyvendinti atnaujint4 prie5mokyklinio ugdymo
programq", ,,IT irankiai uZduodiq diferencijavimui" ir kt. 2022 m. lapkridio menesi visq grupiq
vaikudiq tdvai, pagal vaikudiq amLh4, buvo pakviesti i susitikimus (3 susitikimai), kuriuose aptareme

ugdomojo proceso ivertinimo istaigoje apklausos rezultatus, kalbejomes apie ugdymo kokybg ir
gerinimo metodus. {staigos ugdytiniq Seimoms buvo organizuojama Adventine vakarone, kurios
metu buvo gaminami Adventiniai vainikai ir kepami ktdiukai. {staigoje vykdyta veikla ir vykg
renginiai padejo igyvendinti darZelio vizij1 ir kurti inovatyvi4, patraukliq, atvir4 nuolatinei kaitai

istaigq, orientuot4 i visapusi5k4 aktyviq vaiko gebejimq ir poreikiq tenkinim4, atvirq kiekvienam
bendruomenes nariui.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndiniai praOius veiklos rezu tatai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq veftinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

1.1. Gerinti ugdymo
turinio kokybg,
atsiZvelgiant i
ikimokyklinio,
prieSmokyklinio ir
itraukiojo ugdymo
proceso
atnaujinim4.

Suteikti Ziniq
tevams apie

itraukqji ugdym4.
Ugdymo procesa

organizuoti

ivairiose
edukacinese

aplinkose.
Plesti ugdytiniq
paZinimo
kompetencij4.
Taikyi
atsinaujinusi4
prieSmokyklinio
ugdymo program4.

UZtikrinti Svietimo
pagalb1 specialiqjq
poreikiq vaikams.

{traukti ugdytiniq
tdvus naudotis
elektroniniu

2 kartus 5-6 m. ir
prie5mokykliniq grupiq
ugdytiniams (rugsejo -
balandZio men.) organizuota
i5vyka i edukacinius
.objektus.

Specialistai ir mokytojai
to bul ina kv alif:-kacij q 2

seminaruose (per 2022 m.),
(dalyvavo 80% mokytojq).
20 Yo mokytojq naudojasi
r,vw.l,.y..e rn o k r- k I a. lt,
skaitmeninemis mokymo
priemonemis ir metodine
medLiaga.
80 % tevq naudojasi
elektroniniu - dienynu
programele ,,Elis"
[darbintos 2 mokyojo
padejejos SUP turintiems
vaikams. '

{darbinta 1 specialioji
pedagoge

Mokytojos
dalyvavo
mokymuose

,,Elgesio
sutrikimq turintis
(EST) mokinys
klaseje - kaip
pasiekti
pa1angos?",

,,Kaip lavinti
skirtingus vaikq
intelektuso',

,,{traukti ir
atsitraukti", ,,Kaip
ugdyti
iaidLiarrt?",
,,Kaip ugdyti
mokinius
turindius
specifinius
mokymosi
sutrikimusoo,

,,Alternatyviosios
komunikactjos -
praktinis
panaudojimas
dirbant su

1.



mokiniais
turindiais SUP",

,,Individualus
pagalbos planas

sunkumus
patiriandiam
vaikui" ir kt.
(80% mokytojq)
5 -7 m. vaikudiai
ir
prieSmokykliniq 2

grupiq vaikai
vyko i:v..
Zarslq muzreJq,

Saugaus eismo
mokyklelg,
Alpakq rki,
Edukacing iSvyk4

i Laliqq
Architektq g. ir
x,
zeruclo g. erov9,
Lazdynt4
bibliotek4,
Energetikos ir
technikos
muziejq,
Lietuvos policijos
muziejq,
Martyno
MaZvydo
bibliotek4,
Avietyn4
Medininkq sav.,

GeleZinkelio
muziejq,
Vilniaus pinigq
muziejq,
Vilniaus saugaus

eismo mokyklelg,

I kino teatr1
Multikino
(vyko 80%
vaikq).
SUP vaikams
teikiama pagalba:
Logopede - 40

'vaikq
Spec.pedagoge -
5 su dideliais
poreikiais



Soc.pedagoge -
10 vaikq (dideli ir
vid.poreikiai)
Psichologe - 15

vaikq

Organizuoti2
informaciniai
seminaras,,Kaip
palengvinti
adaptacini
laikotarpi
darZelyje", naujai
priimtiems
ankstyvojo
amZiaus vaikudiq
tdveliams,
(dalyvavo 70oh
teveliq).
PrieSmokyklinio
ugdymo
mokytojos ir
pavaduotoja
ugdymui
dalyvavo
mokymuose

,,Kaip kDrybi5kai
ir kokybiSkai

igyvendinti
atnaujint4
prieSmokyklinio
ugdymo
program4oo,,,
Vaikq pasiekimq
vertinimas ir
isivertinimas".

DarZelio vaikq
tevams
organizuoti 3

susitikimai
ugdymo turinio
kokybes ir
gerinimo btdq
aptarimui
(dalyvavo 10%
tevq).

100% mokytojq ir
s0%
administracijos
informaciios



sklaidai naudoja
Ellis programelg.

Priimta specialioji
pedagoge

Sudaryta darbo
grupe ir
atnaujintos vidaus
tvarkos taisykles.
Direktoriaus
pavaduotojas ukio
reikalams
dalyvavo
seminare

,,VieSqjq pirkimq

istatymo
pakeitimai - ko
tikdtis2022
metais"?

Ivykdytas
,,riebalq
surinktuvo", 3

grupiq grindq
keitimo darbai ir
3 virtuveliq
remontas , (atlikta
100% numatytq
remonto darbq)
Vykdyti maisto
produktq vieSieji

I pirkimai(darZoviq

| , bukul..;or,
mesos, pieno
produktq) (90%
visq pirkimq).
Dalyvavau
konsultacijoje su

,,Skaitlis" finansq
analitiku G.

Karsoku,
metodinio ratelio

,,Rytas"
vadovams, d61

tikslingo
biudZeto le5q
panaudojimo.
Metq pabaigoje
visiems
darbuotojams
i5moketos 100%

Finanstl kontroles taisYkliq
koregavimas ir atsakomYbiq
numatymas (gruodZio men.)

Paruo5tas strateginis Planas
2023 -2028 m. rugsejo -
gruodZio men.

Atnauj intos vidaus tvarkos
taisykles balandZio men.

Direktoriaus pavaduotoj as

0kio reikalams dalYvavo 2

mokymuose.
Vykdyti pirkimai Pagal
numatyt4 vie5qiq Pirkimq
plan4
(isigyta 80% prekiq).
Darbuotojai dalYvaus 1

kvalifikacij os tobulinimo
renginiuose.
Metq pabaigoje, su

galimybe i5moketi
darbuotojams 50 - 100%

atlyginimo dydZio
paskatinimus.
Nenumatomas le5q trlkumas
biudZetiniq metq Pabaigoje

Strateginio plano

projekto ruo5imas .

Vidaus tvarkos

taisykliq
atnaujinimas.
Vykdyti vieSqiq
pirkimq kontrolg.

Gilinti Zinias

viesqjq pirkimo
srityje.

1.2. . UZtikrinti
kokybiSk4 ir
racionalq istaigos
veiklos valdym4 bei
produktyvq le5q
panaudojim4



atlyginimo dydLio
priemokos.
Darbuotojai
dalyvavo 40val.
,,Vilniaus miesto
darbuotojq
kompetencijos
psichikos
sveikatos srityje
didinimo"
mokymuose.
Darbo grupe
paruo5e istaigos
strategini plan4
2023 -2027 m,
Strateginis planas
patvirtintas 2023

1.3. Stiprinti
socialini emocini
ugdym4, kuriant
saugi4 aplink4, grist4
rlpinimusi,
skatinimu dalyvauti

Pozityviq santykiq
kurimas
bendruomeneje.
Ugdyti vaikq
socialinius
emocinius

igfidZius.
Skatinti darbuotojq
savgs vertinimo
stiprinim4,
savitvard4,
socialini
s4moningum4,
uZtikdnant
griZtamqiiry5i

Atlikta 1 tevq apklausa
ugdymosi aplinkos

ivertinimui ir jos gerinimui
(70% ftveli:q).

Yyko sportines pramogos
darZelio kieme,
Dalyvavimas proj ektuose
,,Olimpine karta",,,MaLrqt4
Zaidynes",,,Sveikata iStisus
metus"(7O %o)

Taikyta emocinio ugdymo
programa ,,Dramblys"
(30%).
Organizuotas 1 seminaras

psichologinio atsparumo,
konfliktq valdymo tema
(80%).

Vyko teveliq
apklausa
"Ugdymo kokybe
darZelyje"
(dalyvavo 40Yo
tevq)
Vyko sportine ir
sveikatinimo
pramogos

,,Obuolivalgai,
sveikai augi*,
,,Morkadienis",
,,Sveikas
penktadienis",

,,PaukSteliq
olimpines
Zaidynes"(sudaryt
a darbo grupe
2022 03 2s Y -
30), ,,Rieda ratai
rateliukai" (2022
0e 14Y -73)
Vyksta projektas

,, Vaikai
vaistaZoliq
pasaulyje"
( sudaryta darbo
grupe 2022 08 08
v-63)
Mokytojos ir
specialistai
dalyvavo
respublikiniuose
renginiuose



,,Solidarumo
begimas 2022 m!'
, ,,Sveikos
mitybos laivo
kelione po
Lietuv4", ,, Mano
maZuose
delniukuose -
dideli jausmai",

,,Lietuvos maZW\
Zaidynes".
202211 men.
darLelio
bendruomenei
buvo organizuotas
renginys darZelio
kieme,, Rudenine
Siupinine"
(dalyvavo 30o/o

tevq ir
5O%vaikq).
20 darbuotojq

dalyvauja veikloje
, susijusioje su
sveikatos
kompetencijq
didinimui,

I istaigoje vyksta
darbuotojq
kompetencijos
psichikos
sveikatos srityje
didinimo
mokymai 2022 05
t2
fstaiga dalyvauja
Nacionalinio
sveikat4
stiprinandiq
mokyklq tinklo
veikloje (40%
veiklq sveikatai
stiprinti,
dalyvaqa 40o/o

mokytojq ir
specialistq).

1.4. Tgsti istaigos
lauko edukaciniq
erdviq
modernizavim4,

itaikyti skirti

Sudaryti s4lygas
ugdytiniams
tyrineti,
eksperimentuoti,

Visoms grupems
organizuoj amos tiriamosios
veiklos istaigos teritorijoje
irengtose lauko erdvdse,

DarZuose savo
lysves sodino 5
grupes.
Vaikams veikla
organizuoi



I

lauke, naudojant
padiq
pasigamintus
Steam staliukus
(naudojasi 80%

vaikq).
DarLelio kieme
vyko orientacines
varZybos ,,AS ir tu
gamtos paZinimo
link judame
kartu", renginys

,,Maloji mylia".
ISnaudojant visas

erdves esandias

darZelyje buvo
organizuota
respublikine
akcija
,,Spottuojantis
koridorius"
(dalyvavo 80%
priesmokyklines
grupes vaikq)

[staiga gavo

Sveikat4
stiprinandios
mokyklos
pripaLinimq, y

ugdomqiiproces4

itraukiama
sveikatinimo
programa

,,spygliukai
sveikuoliukai"
Igyvendinamas
projektas,, Vaikai
vaistaZoliq
pasaulyje"
(dalyvaqaT}Yo
vaikt4,70o/o
mokytojq,80%
specialistai ,20o/o

mini darZe (geguZes - sPalio

men.)
Inicijuoti 2 edukaciniai
projektai (lapkridio -
balandlio men.)

|gyvendinamas proj ektas

,,Vaikai vaistaZoliq
pasaulyje",
bendradarbiaujant su

ugdytiniq
teveliais(rugsej o - rugpj fldio
men.)
4 STEAM veiklos staliukai
i5 euro palediq.

dometis supandia
gamta.

[rengti naujas
edukacines erdves.
Dalintis gerqa
patirtimi su kitomis

istaigomis,
dalyvauti
konkursuose.

poreikiq vaikams ,

pletojant paZintines
kompetencijas.

IIirLrotvs. neiwkdvtos ar ivvkdvtos i5 dal ies d6l numatvtu riziktl (iei tokiq buvo

UZduotys PrieZastys,-rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

7



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma buvo atlikta svar veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. l.Gautas higienos pasas Leidimas verstis flkine - finansine
veikla

3.2.Dalyvavau seminare (202211 16 Nr. 10992),

,,Sunkfrs tevai" - kaip rasti bendr4 ka1b4?.

D alyvavau UAB,,Mokes diq sraut as" or ganizuotame

(7 ak.val.) seminare ,,Pedagogq darbo kriivio
nustatymas ir apmokejimo pakeitimai nuo 2022 09

01.
Dalyvavau ISM Svietimo Lyderystes paskaitoje

,,Kaip formuoti Svietimo bendruomeng?" (1,5 val.)
2022 02 23 Nr. 149.

Dalyvavau tarptautiniame seminare ,,Kneipp -
Anwendungen in der Kita'o 2022 0212 .

Mokymo proceso valdymo tobulinimas,
gebej imas taikyti ivairias psichologines
ir edukacines intervencijas
Bendravimo ir bendradarbiavimo
gebejimq tobulinimas su fvairiais
skirtingq kulturq, amZiaus tarpsniq
Zmondmis, gebej imas sprgsti konfliktus,
pripaZistant savo vaidmeni, teises ir
atsakomybg ivairiose aplinkose.

3.3. PravedZiau nuotolini seminarq(2)Z2l0 25

Nr. ( 1 . 1 8.) Y 4-52022 - 1 90) mokytojq padej ej oms

,,Mokyojo padejejo funkcijos vaikq ugdymo
proceseo'.

Parengiau ir pravedZiau nuotolini seminar4 Q022
04 21 Nr.(1.1S.) V-4 -2022 - 1492) ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogams ir
specialistams

,, [traukiojo ugdymo k[rimas istaigoje paZistant

vaiko individualiuosius ugdymo(si) poreikius".
Parengiau ir pravedLiau seminarq(zlzz 05 17

Nr(. 1 . 1 8,) Y 4-2022-197 3) ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo pedagogams ir
specialistams S. Kneipo sveikatinimo metodikos
taikymas ikimokyklinej e istaigoj e, suZaidybinant
ugdymo proces4".
Parengiau ir pravedLiau nuotolini seminar4 -
praktikum4 pedagogams ir Svietimo istaigq
specialistams renginyje 700 minudiq mokymq
maratonas mokytojams, skirtame Vilniaus 700 m.

paminejimti.2022 01 05 Nr. (1.18.) V4-S2023 -
259.

Gerosios patirties sklaida kolegoms,
bendramindiams.
Ktirybi5kumo, taikant ivairius metodus

skatinimas, mokytoj q motyvacij a.

3.4. [staigoje iniciavau Ktrybiniq darbq parod4

darZelio kieme,,Sketis mokytoj ai"
Dalyvavo ugdytiniq Seimos,

neformalioj o ugdymo mokytoj a.

3.5. Pateikiau ktrybines idejas ir buvo pagamintos

kaledines dekoracij os Besmegeniq Seimynele,

kurios puoSia darlelio kiem4.

Aplinkos turtinimas ir gr4Zinimas.

a

3.6. Atliktas remontas skalbiniq prieZi[ros
patalpose, irengtas naujas metodinis kabinetas ir
poilsio kambarys darbuotoiams.

Kuriama j auki, Siuolaiki5ka,
motyvuojanti dirbti aplinka

3.7 Dalyvavau mokymq programoje,, Svietimo
aktualijos 2022" 2022 0207.

Asmeninis tobulej imas, vadybiniq
kompetencijq tobulinimas.



veiklos uZd i toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebejimq atlikti pareigybds aprasyme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. u[duotis isivertini

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rezultatq veftinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZd

Siektini rezultatai

iant
Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas

langelis:
1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai gerai

t" 2" 3n 4il
5.1 lnformacijos ir situaciios valdymas a1liek?nt tlnkcuas

ry-^t.t;,, (+;^-ixL,rirr lqilrn ir maferinliniu) naskirstvmas to Za 3n 4g
.r.z- liLvNllu lzllrvElrr\vl9t rsrrrv ^r "r*'-__--_'-_--al r r

< i r -,,1^nrofao i, rrqdnrrqrrilrrn efekfvvtlmas 11 2a 3n 4{
, atliekant funkcijas ir

siekiant rezultatq

11 2a 31 4{

l" ztr 3n 4{< < Et^-^ rerl I ( iwmimas vidurkis)

UZduodiq ivykdYrno aPra5Ymas
PaZymirnas

atitinkamas langelis

Labai gerai M
6; 1. Visos uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo roOtttus

@dytos arba viena nelvykdyta pagal sutartus
-.^*i.^i*^ -^l:1.l.:',.

Gerai E

@p puse uzduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius

6.4. Prte - daugiau uZduotys neiuykdytu pugal t'tat'
Patenkinamai E

Nepatenkinamai n

tobulinti
7.1. Finansinio ra5ti

7 .2. Kompiuterinio ra5tingumo



V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZd

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8.1. Gerinti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
programq igyvendinim4,
klrybiSkai ir veiksmingai
integruojant socialini emocini
ugdym4, STEAM ugdym4,
siekiant ugdytiniq ugdymo(si)
paZangos.

fstaigos program4
pritaikyti socialinio
emocinio ugdymo
krypties ugdymui.
Organizuoti edukacines
veiklas taikant robotik4,
STEAM.

I ugdymo procesq
integruoti socialinio
emocinio ugdymo
programas.
Vykdyti vaikq paZangos
ir pasiekimq aptarim4.
Parengti pedagogines

stebesenos plan4.

30 %o atnaujinta istaigos
ikimokyklinio ugdymo
program4( rugsejo - lapkridio
men.)
Ugdymo procese taikomi
inovatyvius ugdymo metodus:
robotik4, medijas, STEAM ir
pan. - 40% (rugsejo -
rugpjfldio men.).

{ ugdymo proces4
integruoj amos socialinio
emocinio ugdymo programos

,,Zipio draugai",,,Dramblys" -
30% (rugsejo - geguZes men.)
Vaikq pasiekimq ir paZangos

aptarimai su tevais (spalio ir
geguZes men.)
Vykdoma nuolatine ugdomojo
proceso stebdsena ir prieZiura.
(rugsejo - geguZes men.)

8.2. Gerinti ugdymo
prieinamum4 ir socialing itraukti
vaikams, stiprinant Svietimo
paslaugq teikejq prevenciniq
veiksmq bei bendradarbiavimo
partnerystg.

Parengti VGK metini
p1an4.

Parengti individualius
planus SUP turintiems
vaikams.
Organizuoti

konsultacijas tevams,
bendrus seminarus,
mokymus darlelio
tevams,
Organizuoti Forum4 -
diskusij4 metodinio
ratelio "VaivorykStd"
vadovams,
pavaduotoj oms ugdymui,
dalinsis ger qa patirtimi.

Vaiko geroves komisijos
tikslingo darbo uZtikrinimas
(rugsejo - geguZes men.).
Vyko 5-8 Svietimo pagalbos
specialistq konsultacijos SUP
vaikq tevams (rugsejo -
geguZes men.), 1 mokymai .

Tevai dalyvavo vaiko gerovds
komisijos 3-4
posedZiuose(pagal poreiki)
Forume -diskusij oj e ftraukioj o

ugdymo kelyje" dalyvaus 30%
vadovq, pavaduotoj q ugdymui.
(kovo - balandLio men.).

8.3 Skatinti mokytojq lyderystg Organizuoti pedagogq ir
Svietimo pasalbos



specialistq miesto bei
respublikinius renginius .

Vykdyti uZsiemimus
mokytojq intervizijq
grupese .

Sudaryti kvalifi kacij os

tobulinimo 2023 m. ir
igyjimo 2023 -2025 m.
renginiq programq .

Sudaryti mokytojq darbo
grupes proj ektq, renginiq
organizavimui.

Mokytojai ir Svietimo pagalbos

specialistai dalinasi gerqa
patirtimi ne tik istaigoje, bet ir
jos ribq, organizuoja
respublikinius ir miesto
renginius ( konkursus, parodas,

seminarus, konferencijas) -
40% (rugsejo - geguZes men.)
Mokytojos ir specialistai
dalyvauj a kvalifikacij o s

tobulinimo renginiuose - 7 0%
(sausio - gruodZio men.).
Vykdomos mokytojq
intervizijq grupes 2k. per
menesi. (80%) (vasario -
geguZes men.)
Mokytojai dalyvavo 3-4 darbo
grupese (sausio - gruodZio
men.).

8.4. Tobulinti finansini
raStingum4.

Dalyvauti mokymuose,
Sukurti Zaidybines
veiklas vaikams,
padedandios suvokti
kasdieninius fi nansinius
procesus.
Vykdyti vie5qiq pirkimq
kontrolg.
Vykdyti finansq kontrolg.

Pedagogai, vadovai, techninio
personalo drabuotoj ai dalyvavo
1-2 mokymuose sieke iveikti
finansinio ra5tingumo
kompetencij os trlkumus.
(rugsejo - rugpj[dio men.).

Finansinio ra5tingumo
kompetencijq ugdymas bus

itrauktas i 2-4 grupi,4ugdYmo
procesus (vasario - balandZio
men.).
Inicijuotas 5-7 metq amZiaus
grupiq ilgalaikis proj ektas

,,Pinigenai"(rugsejo - gruodZio

men.).
Parengtas vie5qiq pirkimq
planas 2023 m.
Nenumatomas le5q trlkumas
biudZetiniq metq pabaigoje

8.5. Stiprinti aktyvios,
pozityvios, pasitikindios,
bendradarbiaujandios ir
bendraujandios bendruomenes
kultur4, uZtikrinant getq
mikroklimat4 darLelyje ir su

socialiniais partneriais

Atlikti bendruomenes
mikroklimato pokydio
tyrim4 .

Organizuoti i5vykas,
edukacijas istaigos
darbuotojams.
Dalyvauti Lazdynq
bendruomenes
renginiuose
Dalyvauti metodinio
ratelio,,Vaivoryk5te"
veikloie'

Atliktas mikroklimato tyrimas
tyrime dalyvavo 50% tevq
(lapkridio men.).
Vyko 1 darbuotojq edukacine
i5vyka dalyvavo 70Yo

darbuotojq (spalio men.)
Vykdyta3 projektas,,Mano
Lalioji pri eskoniq p al ange"
(kovo - geguZes),

,,Sportuoj ame kartu'o (geguZes

men.).



Skleisti genqpatirti
organizuoj ant proj ektus

istaigos, miesto ir
respublikiniu mastu'

Suorganizuotos 1-3 kflrYbines
darbq parodos darZelio kieme
(spalio, gruodZio, balandZio

men.)
Dalyvauta l- 3 Lazdyn4
bendruomends
renginiuo se(gruodZio, ge guZds,

spalio men.)
Dalyvauta metodinio ratelio

,,Vaivoryk5te" veikloj e,

organizuoj amuose renginiuose
rugsejo - geguZes men.

Organizuotas renginys Vilniaus
miesto gimtadieniui, pakviesti
Lazdyno mikroraj on o darleliai

- sausio mdn.
Organizuoti 3 bendrus tevq
susitikimus, p agal vaikq
amZiaus grupes, ,,prie arbatos"
aptariant ugdymo kokYb g,

numatant strateginius tikslus
(lapkridio men.).

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

9.1. Finansiniai i5tekliai

@endradarbiavimostokatarpsocia1iniqgrupiqtiesiogiaidarandiq
poveiki teikiamu ugdymosi paslaugq kokybei.

9.4 Riboto darbo organizavimo galimybes, tr0lqlqnt rpgsleli$U

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

? frTr(Au u-f
tzbtt. s4u€

HO

4

?/ rruH 4

tltr*g

(mokykloje * mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

iJ f.
/vtCt

@/,-z__ruZoa
(vardas ir pavarde) (data)



11. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

(data)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas ( flll,[
SusipaZinau.

(Svietimo jstaigos vadovo pareigos)

gos savininko

le.is-es 
ir pareigas igyvendinandios institucijos

(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pur.igor;
savivaldybes Svietirno istaigos atveju _ meras) 

'


