
VILNIAUS MARKUdIU LOPSELIS - DARZELIS
(Svietimo istaigos pavadinimas)

AUDRONES RAMONIENES
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2019 METU VEIKLOS ATASKAITA

zo2orurN,. tl4o -rt(Jo (l,l.u - 4l/r/
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVEIIDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano

igyvendinimo kryptys ir pateikiami svariausi rczultatai bei rodikliai)

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo patvirtintas 2016 m.

vasario 9 d. Nr.A30-380 Markudiq lop5elio - darZelio strateginis 2016-2020 metq planas nubreZe

vizijq-Siuolaiki5ka, sekmingai diiba;ti lstaiga, turinti ger4lsavit4 ivaizdi mieste. Si strategija -
tai susitarimas, kviediantis kartu kurti Siuolaiki5k4 istaig4:
- uZtikrinandiq kokybi5k4 ugdym4,
- administracijos, pedagogq, kitq darbuotojq kvalifikacijos tobulejimq - su mokymosi
perspektyva,
- modernizuoti edukacines ir kitas erdves, atnaujinti irangas.

2019 m. istaigos valdyme dominavo Sie btidai: itraukimas, itikinejimas, geri pavyzdLiai,

susitarimai, kas padejo siekti gerq rezultatq.

I gyvendinant strategij 4, 20 I 9 metai s pas iekti svarb iausi rezultatai:

Kokybi5kas ir modernus ugdymas(is), isigyiant ir tikslingai taikant IKT
. Dalyvauta seminare, praktiniame uZsiemime pedagogams, UAB ,,Biznio ma5inq

kompanija" ,,Informacines technologijos ir modernizacija ikimokyklinio ugdymo

istaigose'., specialistq konsultacijose, taikant (ar dirbant) interaktyvias lentas,

interaktyvias grindis.
o [sigyta nauja IKT iranga: interaktyvi lenta ( dar 1-oje prieSmokyklineje gr.), spausdintuvai

( 2-jose prie5mokyklinese gr.), interaktyvios grindys (saleje), interaktyvios knygos
vaikams, Mokytojq kambaryje nauja IT iranga;Siais metais baigeme apriipinti visas
grupes ir Svietimo pagalbos specialistus kompiuteriais.

. Kompiutering irangqaptamaujali5naudojamos galimybes tobulintis darbo vietoje,
nuotoliniai mokymai su techniniq mokymo priemoniq specialistu.

Kvalifikacija ir jos tobulinimasis - su mokymosi perspektyva.
o Atrasta kolektyvine, grupine ir asmenine tobulinimosi sekme ir per kiekvieno istaigos

darbuotoj o tobulej im4, kuriamas indeli s ugdytinio asmeninei iigdiai.
. Kiekvieno pedagogo ir ugdytinio asmenine tigtis - svarbiausi ugdymo(si) procese.



a

a

a

a

Vadovai mokesi ir dalinosi patirtimi, Efektyvus darbas ir bendradarbiavimas pagal FIRO,

Mediacijos mokymuose (MRU), ,,Bendrystes erdve: mokyklq vadovai ir pavaduotojai",

parodos renginiuose,,Mokykla 2019" .

Sudarytos s4lygos mokytis darbo vietoje nuotoliniu budu. Pedagogq komanda dalyvauja

V5| ,,Gyvenimo universitetas LToo. Nuotoliniai mokymai,,Grupind VIP narysteoo.

Kolektyvine mokymosi sekme atrasta seminaruose,,Pedagogo vaidmuo Siuolaikiniame

darilelyje",,,Kaip stiprinti pedagogq atsakomybg uZ ugdymo proceso kokybg ir
rezultatus?" Seminaras pedagogams, specialistams, vadovams.

Tiksline istaigos grupe (3 prieSmokyklinio ugdymo pedagogai ir direktore tobulinosi

seminaruose ,,Tiksline kompleksine pagalba ikimokyklinio ugdymo istaigoms"-
Naratyvinio Zaidimo ir mokymo(si) metodo taikymas ikimokyklineje grupeje.

Tiksline istaigos grupe ( 6 pedagogai ir vadovai) pagal projekt4,,Vilniaus miesto

savivaldybes lmoniq ir istaigq Zaliqiq edukaciniq erdviq konkursas" tobulinosi

seminaruose VDU botanikoi,'gernardinq, Vingio parko soduose ZaliV)\edukaciniq
erdviq klausimais.
Dalyvauta UAB ,,Projektq igyvendinimo grupe" ES projekto,,Saugios aplinkos

mokykloje kiirimas II" paskaitq cikluose,,stresas ir jo valdymas", ,,Tdvystes ig[dZiai".
Tevams, pedagogams, specialistams.

Dalyvauta UAB ,,Projektq igyvendinimo grup€" ES projekto,,Saugios aplinkos

mokykloje kiirimas Il" paskaitq cikluose,,savitarpio pagalbos grupe" vadovams,

mokytojams, specialistams.

Logopedai kele kvalifikacrj4 ikimokyklinio amZiaus vaikq nei5pletotos kalbos ugdymo,

tevq, pedagogq ir Svietimo pagalbos specialistq bendradarbiavimo, siekiant vaikq geroves,

klausimais.
3 aukletojq padejejos semesi Ziniq seminare,,Ikimokyklinio ugdymo istaigq aukletojq
padejejos - vaikq ugdymo proceso dalyves'..

Mokymai maisto bloko darbuotojams (virejoms, sandelininkei) seminare,,Geros higienos

praktikos taisykliq taikymas vie5ojo maitinimo imonese. Pakeitimai"; teoriniai ir
praktiniaimokymai sveikos mitybos ir sveiko maisto gaminimo klausimais.

Sekretore tobulinimo kvalifikacijq seminaruose ,,Dokumentq valdymas: rengimas,

tvarkymas, apskaita ir saugojimas, naujausi pakeitimai, aktualijosoo, ,, Dokumentq

valdymo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d.oo.

Direktores pavaduotoj a iikio reikalams kele kvalifi kacij 4 konsultaciniame sem inare

,,VieSqjq pirkimq istatymo pertvarka nuo 201 9-06- I I .VPI pakeitimai nuo 20 I 9- 1 I -0 1",

Civilines saugos mokymuose.
Vienas pedagogas igijo vyresnioj o mokytoj o kval ifi kacing kategorij4. Trys studij uoja

ikimokyklini ir prieSmokyklini ugdym4.

Patalpq modernizavimas, irangq atnaujinimas.

{rengtas Mokytojq (darbo ir poilsio)kambarys. Sukomplektuoti baldai.

Atliktas logopedo kabineto remontas. Sukomplektuoti baldai.

frengtas kabinetas psichologui

Koridoriuje pakeistas kar5to ir Salto vandens vamzdynas, atlikti grindq atstatymo darbai,

paklotas tarketas.

Pagal higienos reikalavimus irengta dar viena lop5elinio amZiaus grupe'

Penkiose grupese pakeistos indq plovimo kriaukles ir prieiga prie jq.
Po avarines situacijos 2019 m.liepos m. - atlikti atstatymo/remonto darbai ( saleje ir
grupese).
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II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZPUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatainlal rezu

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq
vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos
uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Gerinti
specialiqjq
ugdymosi poreikiq
turindiq vaikq
ugdymo kokybg.

SUP vaikq ugdymo
kokybes gerinimas.
-Pedagogq Svietimas
vaikq, turineiq SUP
srityje.

-Bendradarbiavimas
su VPPT tarnyba:
PPT tarnybos
vertinimas ir
iSvados, VPPT
specialistq
Svieteji5ka veikla ir
rekomendacijos.
-SUP vaikq poreikiq
tenkinimas,
atsiZvelgiant i
vertinimo iSvadas.

SUP Vaikq
pasiekimq
vertinimas, VKG
dokumentai,
VPPT paZymos,
sutartys,
vaizdine
medZiaga ir kt.

Pedagogq komandos (4
pedagogai) dalyvavimas
kvalifi kacijos tobulinimo
seminare,,Programa,,Zipio
draugai" specialiqf q poreikiq
turintiems vaikams".
Dalyvavimas mokslinej e-

praktineje,,Vaikq emocine
gerove 2030: strategijos
k0rimo ir igyvendinimo
kontekstai Svietimo
sektoriuje".
Dalyvavimas projekto

,,Saugios aplinkos mokykloje
ktirimas II" paskaitose apie
vaiko geroves komisijos
gerinim4, skirtas geroves

komisijos nariams ir
vadovamso'.

GlaudZiai bendradarbiauta su

PPT tarnyba. Jos i5vadomis ir
rekomendacijomis
vadovaujasi Svietimo
pagalbos specialistai ir
pedagogai planuodami
ugdytiniq ugdymo(si)
proces4.
3-ims ugdytiniams
pakartotinai nustatytas
specialiqjq ugdymosi
poreikiq lygis. Vienam i5 jq
SUP lygis sumaZejo i5

,,dideliq" i,,vidutinius".
2-iems ugdytiniams atliktas
pirminis ivertinimas. Jq

ugdymosi programa
pakoreguota pagal PPT
rekomendacijas.
Svietimo pagalbos specialistq
dalyvavimas PPT
Svietei iSkoie veikloie ir
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Igyvendinti
prevencing program4

,,Zipio draugai"
priedas, pedagogui,
dirbandiam su

specialiqjq
ugdymosi poreikiq
turindiais vaikais".

Sios srities
specialistq paie5ka.

organizuotuose atvejo
analizese.

f gyvend inta programa,,Zipio
draugai" ir ivaldytas jos
priedas, skirtas specialiqiq
ugdymosi poreikiq turintiems
vaikams ( 2-jose
prie5mokykinese gr.).

Su specialiqiq poreikiq
vaikais dirba Svietimo
pagalbos specialistai: 2

logopedai, socialinis
pedagogas, psichologas.

1.2. Modernizuoti
patalpas.

Saugi ir SiuolaikiSka
aplinka.
-Mokytojq (darbo ir
poilsio) kambario

irengimas. Baldq
sukomplektavimas ir
irangos pajungimas:
(mink5ta dalis,
stalas, kedes, spinta
dokumentams, mini
virtuvine spinta,
stacionarus
kompiuteris,
daugiafunkcinis
spausdintuvas).
-Logopedo kabineto
remontas, baldq
sukomplektavimas,
vaiki5kq staliukq ir
kedudiq isigijimas.
-Patalpos
psichologui
irengimas.

Vaizdine
medLiaga,
sutartys,

finansiniai
dokumentai ir kt.

frengtas Mokytojq (darbo ir
poilsio)kambarys.
Sukomplektuoti baldai.
Pajungtos irangos.

Atliktas logopedo kabineto
remontas, sukomplektuoti
baldai.

[rengtas kabinetas
psichologui.

l.3.Bendradarbiauti
su socialiniais
partneriais,
praturtinant
ugdymo(si)
proces4.

Bendradarbiaujant
su socialiniais
partneriais, priartinti
vaikus prie
mokykos, kulttiros -
meno objektq ir kitq
institucijq.
-Vykdyti ivairias
edukacines veiklas
inovatyviose
darZelio ir socialiniq
partneriq sukurtose
aplinkose.

Sutartys,
2019 m. veiklos
planas, vaizdine
medliaga,

Atnaujintiry5iai ir
pasira5ytos produktyvios
sutartys su:
-Vytes Nemunelio pradine
mokykla. Atsiektas tikslas -

darnus perejimas nuo
ugdymo(si) prieSmokyklineje
grupeje prie ugdymo(si)
mokykloje, ivertinta
prie5mokyklinukq nuostata -
nusiteikimas eiti i mokykl4.
-VSf Markudiq (neigaliqiq)
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Dienos veiklos centru.
Tolerancijos ir pagarbos

ugdymas vienikitiems.
Glaud[s rySiai su:

-Vilniaus apskrities Adomo
Mickevidiaus vie54ja
biblioteka. Vaikai bibliotekos
skaitytojai.
-Vilniaus apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Vie5osios
policij os skyriaus Prevencijos
poskyriu - Saugi kaimynYste.
Sustiprintas saugumas
teritorijoje, isigytas dar
vienas,,Saugios kaimynystes

,,Zenklas, bendra veikla su

prevencijos skyriaus
parei g0nais (informacines
dienos),
mokymai/konsu ltacij os,

informaciniq leidiniq
viesinimas. Policijos
pareigDnai - aktyviis darZelio
pagalbininkai saugaus eismo

kelyje.
Bendradarbiaujant su

socialiniais partneriais, vaikai
priartinti prie mokyklos,
kulturos - meno objektq ir
kitq institucijq (kaip
Prezidentiira, Vyriausybe,

,,Forum Cinemas Akropolis",
Vilniaus teatras,,Lele",
Keistuoliq teatras, Europos
informacij os centras, Pu5kino
muziejus, Lietuvos
nacionalinis muziejus,
Taikomosios dailes muziejus
ir kt.
Dalyvauta ivairiose
edukacinese veiklose
Vaikai realizavo save
ktirybinej e, paZintinej e
srityse, igijo naujq saugaus

elgesio gatveje Ziniq, patyre

bendravimo dZiaugsm4.

2. Uiduotvs, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numafytU rizikq CIei tok
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.



2.4.
2.5.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma. iei buvo atlikta papildom SVAT vel los rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.l.Pletoti/ kurti Zali4sias lauko edukacines erdves.

Laimetas savivaldybes organizuotas konkursas.
Kuriama geralsavita istaiga.
Tenkinamas bendruomenes gamtos

paZinimo dZiaugsmas.
Nuoroda i savivaldybes tinklapi
https ://vi lnius. ltlltlapl inkosauga-ir-

energetika/vi lniaus-markuc iu-lopsel io-
darzelio -zalioj i -edukac ine-ap I i nka/

3.2.UZtikrinti kokybi5k4 ugdym4.
o Sudaryti galimybes taikyti vaikams deranti

ugdymq, kylanti i5 Zaidimo. ,,Tiksline
kompleksine pagalba ikimokyklinio ugdymo

istaigoms"- Naratyvinio Zaidimo ir
mokymo(si) metodo taikymas

ikimokyklinej e grupeje. Laimetas
savivaldybes organizuotas konkursas.

Modernizuoti ugdym4(si), isigyjant ir
tikslingai taikant IKT. interaktyvi lenta (dar
I -oje priesmokyklineje gr.), spausdintuvai
(2-j ose prieimokyklinese gr.), interaktyvios
grindys (saleje).

Prie5mokyklinio ugdymo pedagogq ir
prie5mokykliniq grupiq vaikq asmenine

Igtis.
Nuoroda i savivaldybes ir kitus
tinklapius.
http s : I I v ilnius.lt I lt I 2020 I 0 I I 23 lkai'
zaidzia-oedasoses-vi lniau s-

ikimokvkl inio-uedvmo-istai gu-

darbuotoj ai- gi I i nos i -zin ias-

konferencijoj e/?fbcl id:IwAR2S 8ftzGa
YUSxslXxvOCrYK-
U FCnbv 3 2 6wlj c Wa-bV6 tt-vj RQ f T7 O

MIXO

https://www.svietimopazan ga. ltlkonfere
nci i os-kai -oedasoses-z aidzia-
naratwinio-zaidimo-metodo-taikymas-
vi ln iaus-m iesto-darzeli uese:akimirkes/

Sios priemones leidZia idomiai,
SiuolaikiSkai ir efektyviai organizuoti
ugdymo(si) proces4. Individualizuotas
ugdymo turinys: uZduotys sukuriamos
(arba naudojamos jau sukurtos) pagal

vaikq amZiq ir galimybes. Taip pat
pagerintas vaiko ir pedagogo
bendravimas. UZtikrinta ugdymosi
sekme .Prie5mokyklinukai su

dZiaugsmu, noriai atlieka uZduotis
lentoje, emocingai reiSkia savo mintis ir
nuomong. Lengviau susitelkia darbui,

greidiau susidomi, o pedagogui lengviau
sauti sriLtamaii ry5i.

3.3.Sudaryti saugias (higienos reikalavimus
atitinkandias) s4lygas, vykdyti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas. Gautas

leidimas - higienos pasas.

Saugi aplinka, atitinkanti higienos
reikalavimus.
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veiklos uZdu buvo' ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

Pasiektu rezultat t uZduotis nlmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kaikuriuos sutartus vertinimo
rodiklius

Labai gerai xE

5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Patenkinamai fI
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

kurias nor6t tobulinti

5.

J) c' *t <{*.' at'
(Svietimo istaigos vadovo pareig
(data)

7. |vertin jo pagrindimas ir s.iiilymai:
?o7cDz(r /_/-/ t,

?cZo DZ /.c

Mr@ru'e'
(paraSas)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

L7-t /-z-'l

(vardas ir pavarde)

(mokvkloie - mokvklos tarvbos / l'
iautui '( aD'lLt:' /Fr^,"f,^--\
igaliotas asmuo, Svi4imo pa$albos {staigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asniuo
/ darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo) iou\'
]-+ so^5.^,^ %; 

* PJ-iL.
"t

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliaiSiektini rezultatai

6.1. Mokejimo mokytis kompetencija - saviugda, savi5vieta, mokymasis i5 patirties (i5

6.2. Bendradarbiavimo kompetencija - itampq ir konfliktq valdymas (i5 vadovavimo

r&*l-
luurOur ir y*.ag

r Qo&o.--#^.,.."
Qu,o- LaSr*Pg/ Ld \ar

W.f-r..,r-.GA

G qP*a

f



8. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

*'" l"l;,n

(Svietimo istaigos savininko teises ir
(data)
pareigas igyvendinandios institucijos

(para5as)

fulu - /7 -Zr
(vardas ir pavarde)

KrrU MErU vErKLos rZrlillffY$rrrrArAr rR RoDrKLrAr

Kitq metg uZduotys , I

9
(r

virniaus,(ddimked*tsirinkimo) igalioto asmens
adrsnistyaig6e$I$Sliaus pavafu ffija

RItr B
20

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne kai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos Siektini

rezultatai
9. 1. fvertinti prie5mokyklines
,,BoruZeliq" grupds vaikq
ugdymo(si) pasiekimus,
vertinant individuali4 vaiko
palangq

Pagerinti kiekvieno vaiko
individuali4palang1
pagal5 kompetencijas.

Atliktas kiekvieno vaiko
pasiekimq vertinimas (pagal
ugdymo priemoniq komplekto
,,OPA PA" metodikq).
Apskaidiuota tinkamai atliktq
uZduodiq procentine iSraiSka,
palymdta diagramq lape ir
apturta su tevais individualiq
pokalbiq metu iki 2020 m.
birZelio men. Jq pagrindu
parengtas kiekvieno vaiko,
lankiusio prieSmokyklinio
ugdymo grupg, pasiekimq ir
paZangos ivertinimas mokyklai.

9 .2. Gerinti bendruomenes
psichologini mikroklimat4 ir
emocini intelekt4.

fkurti savitarpio pagalbos grupg,
toliau dalyvaujat Europos
socialinio fondo projekte
,rSaugios aplinkos mokykloje
kflrimas 1166.

Telkti bendruomeng, suburiant
tevq ir pedagogq diskusing
srupe (esant atveiui).

Siektina reik5me:
- darbuotojq, gerai ir
labai gerai vertinandiq
mikroklim atq, ne maliau
kaip 90 groc.
-darbuotojq emocinis
intelektas - ne maZesnis
nei 85 proc.

B endruomenes mikroklimato
apklausos rczultatai pateikti iki
2020 m. gruodZio men.

Emocinio intelekto klausimyno
rezultatai pateikti iki2020 m.
gruodZio men.

9. 3. Modeminsoti patalpas. Saugi ir Siuolaiki5ka Vaizdine medhiaga, sutarty s,

metq veiklos ataskaitos ivertinim ut Lo[*; 
frrrr.;
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-Sensorinio kambario

irengimas ir pritaikymas

ivairaus amZiaus

vaikams, turintiems ir
raidos sutrikimq,
socialines adaptacij os

sunkumq, emociniq bei
elgesio problemq.

-Sensoriniq priemoniq,

ivairiq pojudiq
stimuliacij ai, siekiant
atsipalaiduoti,
nusiraminti, isigij imas.

frengtas sensorinis kambarys.

{sigytos pagrindines priemonds :

- burbulq vamzdis;
- akvariumas su mediizomis;
- veidrodZiai.

9.4. Kurti fizini aktyvumE

igalinandi4 ir skatinandi4
aplinkE.

Dalyvauti Lietuvos
ikimokyklinio ugdymo istaigq
projekte,,Lietuvos MaZqiq
Zaidynes 2020".

Sporto aik5teles bei kitq
lauko ir vidaus erdviq,
skatinandios fizini
aktyvum4 irengimas.

fsigytas reikiamas
inventorius.

Padidintas ikimokvklinio
J

amZiaus vaikq fizinis
aktyvurnas, tenkinant
prigimtinijudejimo
poreiki , ugdant sveikus ir
fizi5kai aktyvius vaikus.

[rengta sporto aik5tele, erdve
prie lauko baseinelio, erdve
koridoriuje, bei dviejuose
grupiq miegamuosiuose.
Sutartys, darbq atlikimo aktai,
vaizdine medZiaga.

2 - vaiki5ki treniruokliai,
l5- kilimeliq.

Dalyvauj a visos ikimokyklines
ir prie5mokyklines grupes
(i5skyrus lop5elines gr.)
Planai (12 estafetiniq, 5

varZybines rungtys),
paZymejimai, diplomai.

ildoma suderinus su Svietimo istaigos v
10.1. Specialistq stoka Vilniaus mieste
10.2. LeSq tr[kumas.
I 0.3. Nepakankama pedagogr+ motyvacija.

flclt

ltalaus * i.{5vr,gtrift}&i stai g o s s avininko te i se s ir (paraSas) (vardas ir pavarde)
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10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti nelvykdytos (aplinkybds, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
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