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Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus pavaduotojo patvirtintas 2016 m. vasario
9 d. Nr,A30-380 Markudiq lop5elio - darlelio srateginis 2016-2A20 metq planas nubre2e vizijq *
Siuolaikiska, sekmingai dirbanti istaiga, turinti gerqlsavitq ivaizdi mieste. Si strategija - tai
susitarimas, kviediantis kartu kurti $iuolaikiSkq jstaigq:
- uZtikrinandi4 kokybi$kq ugdymq,
- administracijos, pedagogq, kitq darbuotojq kvalifikacijos tobulejim4 - su mokymosi perspektyva,
- patalpq modernizavimq, jrangq, pastato vidaus sistemq atnaujinimq.

2020 rn. jstaigos valdyme sekmingai taikytas bendradarbiavirno modelis. Nuostata: svarbu ir
rezultatas, ir santykiai. Rlpintasi teigiamq santykiq k[rimu, bendruomenes nariq kokybiSku
bendravimu ir bendradarbiavimu, iSlaikant atvirus, pozityvius santykius, kas padejo siekti gcrq
rezultatq.

I gyvendinant strategij4, 2020 metais pasiekti svarbiausi rezu ltatai :

KokybiSkas ir modernus ugdymas(is)

r Naratyvinis Zaidimas - naujasis ugdymo(si ) metodas.
- Metodas sikmingai jgyvendintas 3 - ose (5-7 m,) grupese. Suku*os naratyvinio Zaidinro
ir ugdymo(si) erdves. fgyvendinti ir tarpusavyje iSpl€toti naratyviniai Zaidimai:
,,Cugeliukai", ,,Pl0$ikas hocenplocas", ,,LodLiq mai5alyne". Taikyas metodas vaikarns
padejoliSmoke sujungti pasakojirnq, Zaidim4, tyrinejimq, kuriant fuidimo siu2et4 ir ji pletoti
laisvame Zaidirne.

r ftraukusis ugdymas.
'- lgyvendinta elgesio ir emociniq problemq ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio
draugai" ir jos priedas specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikams, naudojant interaktyviq lentq.
Pravestos 24 valandeles. Valandelese dominavo keliq lygiq veiklos, kurios tenkino skirtingq
gebejimq vaikq individualius poreikius. Dalyvavimas programoje buvo naudingas vaikams:
jie iSmoko daugiau tinkamq biidq, kaip jveikti sunkumus, pagerdjo atmosfera grupeje,
sumaZdjo konfl iktiniq situaciiq.



. Ekologinis gamtamokslinis ugdymas.

- Sis ugdymas tapo neatsiejama ugdymosi laukE dalimi. Vaikai nat[raliai susipalino su

gyvqia ir negyvqja gamta istaigos teritorijoje ir uZ jos ribq.

!gyvendinti projektai:,,Pavasario smuikuigrieZiant'., ,,Ruduo Rasose", ,,Cyvoji Lem|",
,,Gyviinai * mfisq mok]tojai",,,Sauleto oranZinio traukinio kelioni",,,Mes r05iuojam".
- Dalyvauta konkurse ,,Gamtos herojai 2020".
- f rengtos naujos edukacines erdves istaigos teritorijoje: o,Po qZuolu", ,,lnovacijq kiemelis"

(erdve, k urioj e panaudotos antrines Za I iavos),

r Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo stiprinimas.

- Aktyvi fizine veikla integruota ne tik i kino kultfiros, bet ir kius ugdymo(si) veiklas.
- Saugi fiziniam akryvumui jrengta aplinka (sporto aik5tele), isigytas reikiamas inventorius,
- Sekmingai dalyvauta akcijoje ir respublikiniuose sporto projektuose:

Lietuvos ikimokykliniq ugdymo istaigq projektas,,Lietuvos maZqjq Zaidynes 2020",
Europos j udrumo savaite,,Zingsn i uokime kartu";
Akcija,,Augu sportuodamas" - visuotine mank$ta lauke (vaikai, darbuotojai);
Lietuvos masinio futbolo asoc iacija projektas,,Futbol i ukas".

- F'izinis aktyvumas pagerino vaikq elgesf, lavino sveiko gyvenimo iprodius, skatino bfrti
aktyviais.

Kvalifikacija ir jos tobulinimas * su mokymosi perspektyva

r Sukurta darbo grupe pedagogq kvalifikacijos tobulinimui (apklausos, diskusijos, planavi-
mas, susirinkimai, sprendinrq priemimas ir kt.).

r Ap2velgus seminarq temas, i5skirtos pagrindines sritys, kuriose darZelio pedagogai gilino
savo 2inias, tobulino profesines ir bendr4sias kompetencuas:
- Ugdymo proceso kokybe, pasitelkiant $iuolaikines technologijas bei naujus rnetodus
(,,STEAM pritaikomumas ikimokyklinio ugdymo istaigoje, stiprinant fizing ir emocing
sveikat4", ,,lnteraktyvus mokymas: Facebook/ lnstagram/Mokytojo tinklara5tis",

,,Pozityvaus m4stymo lavinimas", ,,Efekryv[s mokymo metodai", ,,Ugdymo ivairove
Svietimo jstaigose") * 26oh,
- Savitarpio pagalba bei nuotolinio darbo i$S0kiai (,,Pedagogq savipagalba, atpaZistant ir
valdant savo emocijas", ,,Nuotolinio mokymosi metu pedagogams ir tevams iSkylantys
i$S0kiai ir jq jveikimas", ,,MaZinti kr0vi * didinti motyvacijq. Sekmingiausi nuotolinio
mokyrno metodai") * l9%;
- SUP poreikiq vaikai bei itraukimas i ugdymq (,,Kas yra autizmo spektro sutrikimas
(ASSX", ,,Hiperaktyvus vaikas. Pagalbos bfidai ir e lgesio korekcijos metodai", ,,Kaip vaikas,
turintis ASS, reaguoja i klases aplink4?o', ,,Probleminio vaikq su ASS elgesio valdymas") -
r5%;
- Vaikq emocine gerov0 - gabiq vaikq skatinimas bei motyvacija (,,Socialines ir emocines
vaiko gerovOs didinimas ikimokyklinio ugdymo istaigoje", ,,Kaip lavinti skirtingus vaikq
intelektus?", ,,Kaip auginti vaiko motyvacijq?") * l7%;
- Camtamokslinis ugdymas (Vilniaus miesto savivaldybes organizuojamo seminaro tema

,,Zalioji miesto aplinka - aplinkosauginio Svietimo erdv0o', tarptautinis projektas ,,Saul6to
oran2inio traukinio kelione", VIKO respublikine ikimokyklinio ir prielmokyklinio ugdymo
mokytojq visuomends aplinkosauginio $vietimo ir atvirq techniniq kiirybiniq dirbtuviq
teorine-praktin0 konflerencija.) * 60/o;



- Vaikq drausminimas, smurto ir patydiq atpatinimas (,,Paty0iq ir smurto atpalinimas ir
siabdymas", ,,Apie vaikq pyktio', ,,Vaikas: apribotas ar beribis? Kas tos ribos, kam jos
reikalingos ir kaip jas br0Iti", ,,Alternafyvos bausm0so') - 8o/o;

- Kita (,,Lyti$kumo ugdymas ikimokykliniame amliuje", ,,Asmens duomenq apsauga
$vietimo istaigose").. Vadovai (direktor& ir pavaduotoja ugdymui) dalyvavo: Europos S4iungos strukt0riniq
fondq le5omis bendrai finansuojamas projektas,,lnovacijos vaikq dar2elyje" mokymq prog-
rama,,lnovacijomis gristas prie$mokyklinis ugdymas",,,lkimokykliniq ugdymo jstaigq va-
dovq, pavaduotojq akademija", ,,Pedagogq sayipagalba, atpazistant ir valdant sayo emoci-
jas", ,,Mokyklq ir ikimokyklinio ugdymo istaigq vadovq mentoriq rengimo progrflma",
,,Bendradarbiavimo su tevais ikimokyklinio ugdymo istaigoje ypatumai. Konfliktai ir jq
sprendimo bEdai", ,,Duomenq apsaugos aktualijos, dirbant su mokiniais, jq tdvais ir kolego-
mis virtualiai",,,Sway Microsoft Offise" irankis nuotoliniam ugdymui(si) darZelyje".

r Logopede tobulino kvalifikacii4 seminaruose ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su Seima.
Nuotolinio ugdymo galimybis ugdant ikimokyklinio amZiaus vaiko kalbq", ,,lkimokyklinio
amZiaus vaikq, turindiq ivairiapusi raidos sutrikimq, ugdymas".

. Viena vir0ja dalyvavo vir0iq kompetenciiq veftinime. Profesinio mokymo centre,,Zirmfi-
nai" igijo virejo kvalifikacijq.

r Sekretord tobulinimo kvalifikacii4 seminare,,ES bendrojo duomenq apsaugos reglamento
prakti n is i gyvend i nimas Svietimo istaigose" .

r Direktords pavaduotoja iikio reikalams kal0 kvalifikaciiq seminare,,Biudletiniq istaigq
darbuotojq kasmetin0s veiklos vertinimas 2020 m", ,,Nuotoliniai mokymai CPO LT e lekt-
roninio katalogo pletra: nauji prekiq, paslaugq, darbq moduliai", dalyvavo konferencijoie
,,Lalioji miesto aptinka - aplinkosauginio Svietimo erdve".

r Visi darbuotojai dalyvavo civilines saugos mokymuose darbo vietoje pagal 0kio subjektq,
kinl jstaigq darbuotojq tiping civilinOs saugos mokymo programq.

r Kliniking psichologiiq Vilniaus universitete (klinikinOs psichologijos magistro studiiq prog-
rama) studijuoj a psichologi.

. Socialinj darb4 Vilniaus universitete (socialinio darbo magistro programa) studijuoja socia-
line pedagoge,

. Ikimokyklinj ugdymq studijuoja 4 pedagogai (3 - Vilniaus kolegijos pedagogikos ir psicho-
logijos fakultete, I - VDU Svietimo akademijoje).

Patalpq modernizavimas, lrangq, pastato vidaus sistemq atnaujinimas

o Vienoje grupdje (loplelio) miegamajame pakeistos pakabinamq lubq konstrukcijos ir $vies-

r Vieno.ie grupcje (darZelio) pakeista grindq danga.
r lrengti nauji jejimo varteliai i darZelio teritorijq.
r Atlikti dar2elio pastato langq sandarumo atnaujinimolreguliavimo, rankenq ir langq mecha-

nizmq keitimo darbai.
. Svietimo pagalbos erdveje suremontuota patalpa. Jrengtas sensorinis kambarys.
r Perdatyta dar7elio pastato cokoline dalis,
. Devyniq grupiq r[biniq patalpose demontuotos dZiovinimo spintos (asbesto Salinimo prog-

rama) ir irengtos spintos ugdymo priemonems.

. Dvejose bendro naudojimo sanitarin0se patalpose atliktas $ildymo, vidaus nuotekq atkarpq
remontas, pakeista vandentiekio atkarpa.
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II SKYRIUS
METU VtrIKLOS UUDUOTVS, REZULTATAI rR RODTKLIAI

rindiniai veiklos rezultatai

Metq uiduotys
(toliau -.u/duotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq
verlinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uiduotys
ivvkdyios)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

I .l. lvertinti
prieSmokyklines

,,BoruZeliq" grupes
vaikq ugdymo(si)
pasiekimus,
vertinant
individuali4 vaiko
paaangq.

Pagerinti kiekvieno
vaiko individuali4
paZangq pagal 5

kompetencijas.

Atliktas kiekvieno
vaiko pasiekimq
vertinimas (pagal
ugdymo
priemoniq
komplekto,,OPA
PA" metodik4).
Apskaidiuota
tinkamaiatliktq
u2duoeiq
procentine
i$rai$ka,
palym0ta
diagramq lape ir
aptarta su tevais
individualiq
pokalbiq metu iki
2020 m. birZelio
m€n. Jq pagrindu
parengtas
kiekvieno vaiko,
lankiusio
prie$mokyklinio
ugdyrno grupg,
pasiekimq ir
paiangos

ivertinimas
mokyklai.

Atlikus kiekvieno vaiko
pasiekimq vertinimq,
rezu ltatai parod0 kiekv ieno
vaiko individualiq pahangq
pagal 5 kompetencijas.

Rezultatai matomi pasiekimo
diagramoje
Vertinimo diasrama.

Gegu20s mdn. parengtas ir
pateiktas tOvams kiekvieno
vaiko, lankiusio
prielmokykl in io ugdymo

Brupg, pasiekimq ir paZangos

ivertinimas mokyklai.

1.2. Cerinti
be ndruomen€s
psichologini
mikroklimat4 ir
emocini intelekt4.

Siektina reik5me:
- darbuotojq, gerai
ir labai gerai
vertinandiq
mikroklimatq, ne
ma2iau kaip 90
proc.
- darbuotojq
ernocinis intelektas

Bendruomenes
mikroklimato
apklausos
rezultatai pateikti
iki2020 m.
gruodZio men.
Emocinio
intelekto
klausimyno
rezultatai nateikti

Atlikus bendruomen€s
mikroklimato apklaus4 bei
emocinio intelekto vertin imq,
nustatyta, jog labai gerai
jstaigos mikroklimatq verti na

-90 proc. (89,7 proc.) anketq
ulpildZiusiq darbuotojq.
Geras istaigos mikroklimatas
sietinas su gerais
tarpasmen i niais santyk iais,



ne mfltssnis nei
85 proc.

iki2020 m.
gruodZio men.

pasitik0j im u savim i bei
kolegomis, aiSkiomis istaigos
taisyklemis, gera emocine
savijauta, didesniu
atsipalaidavimu, Tuo tarpu
emocinio intelekto
klausimyno duomenimis *
klausimynq pildZiusiq
darbuotojq emoc inio inrelekto

ivertis 91,9 proc. Emocinio
intelekto balas sietinas su
darbuotojq geresniu savEs
paZinimu, gebej imu valdyti
emocijas, social iniais

igEdiiais bei sqmoningumu.

I kurta savitarpio pagalbos
grupd tai -"grupine diskusija

I su psichologu. kuriojc
darZel io darbuoto"iai dalinosi
asmenine patirtirni ir
jausmais apie esamas ar
gyvenime sunkias siruacijas,
padejo vieni kitierns suprasri
savo galimybes, sprgsti
i$ki lusias problemas, naujai
jvertinti situacijq.
Crup€je didiiausias ddmesys
skiriamas dalyviq
pasisakymams * kiekvienas
turejo gal irnybg dalinris
patiriamais iSgyven i n:ais.
i550kiais be i problenromis.
Karantino laikotarpiu gyvq
susitikimq nevyko. tadiau
psichologe atejo j pagatb4
individualiai.
Crupes (ir individuali veikta
karantino metu) buvo
grind2iama bendrunro,
savitarpio supratimo,
pasitikejim0, pagarbos ir
konfi dencialumo principais.

Nebuvo fiksuota atvejq.

lkurti savitarpio
pagalbos grupQ,
tolinu dalyvaujat
Europos socialinio
fbndo projekte

,,Saugios aplinkos
mokykloje ktrimas
I 1".

Telkti
bendruomeng,
suburiant tevq ir
pedagogq diskusing
grupg (esant



1.4. Kurti tizinj
aktyvum4

igalinandiq ir
skatinanti4 aplinkq.

Saugi ir
$iuolaiki$ka
aplinka.
-Patalpos remontas.

Sensorinio
kambario irengimas
ir pritaikymas

ivairaus amf.iaus
vaikams, turintiems
ir raidos sutrikimq,
socialin0s
adaptacijos
sunkumq, emociniq
bei elgesio
problemq.

- Sensoriniq
priemoniq, jvairiq
pojfreiq
stimuliacijai,
siekiant

Sporto aik$teles bei
kitq lauko ir vidaus
erdviq, skatinandios
fiziniaktyvuma
jrenginras.

Vaizdine

medZiaga,
sutartys,
finansiniai
dokumentai ir kt.

lrengtas
sensorinis
kambarys,

f sigytos
pagrindines
priemonesl
- burbulq
vamzdis;
- akvariumas su

mediizomis;
- veidrodliai.

frengta sporto
aik$tele, erdve
prie lauko 

i

baseinelio, erdve
koridoriuje bei
dviejuose grupiq
miegamuosiuose.

Atl iktas patalpos remontas.

Svietimo pagalbos erdveje

lrengtas sensorinis kambarys.
Sensorinis kambarys padejo
vaikams jvairiose .situacijose
geriau suprasti aplink4 bei
save. Kambaryje vaikai
surasdavo nusiramin irnq nuo
varginandios, intensyvios
(garsines, vaizdines,
jutimines) stimuliacijos.
Sensorinej e patalpo.je nera
palaliniq stimulq (garsq,
nereikalingq daiktq, langq),
todel vaikai lengviau
pasiekdavo atsipalaidavimq ir
susikoncentruodavo ties
veikla/jutimu,

|sigytos priemones: burbulq
vamedis, spalvota Sviesos
lenta, vandenyn<:
projektorius, spalvas
keitiantis rutulys, 2aibo
rutulys, sedmaiJis,
veidrodZiai
ypatingai pasitarnavo

vaikams. turintiems raidos
sutrikimq, emocin iq bei
adaptaciniq sunkumq.
Sensorin€s priemon€s leido
vaikams lengviau
atsipalaiduoti, suprasri savo
enrocijas, susikaupti, lavinti
vaizduolE, jutimines
informacijos i ntegracijq bei

f rengta sporto aik5tele
(iSlyginta lauko erdv€, apseta
2ole. aptverta tvora).
atnaujinta erdve
prie baseinelio (3-jq po"iridiq
takeliai).
Dviej uose m iegamuosi uose

atrasta vieta tren iruokliams.

s

1.3. Modernizuoti
patalpas.



Dalyvauti Lietuvos
ikimokyklinio
ugdymo istaigq
projekte ,,Lietuvos
MaZqjq Zaidyn0s
2420".

lsigytas reikiamas
inventorius.

Padidintas
ikimokyklinio
am2iaus vaikrl
fizinis aktyvumas,
tenkinant
prigimtinjjudojimo
poreiki , ugdant
sveikus ir fiziSkai
aktyvius vaikus.

Sutartys, darbq
atlikimo aktai,
vaizdin0
medZiaga.
2 * vaiki3ki
treniruokliai,
l5 - kilimeliq,

Dalyvauja visos
ikimokyklints ir
prieSmokyklines
grupes (i$skyrus
lopSelines gr.)
Planai(12
estafetiniq, 5

vartybin€s
rungtys),
paZymejimai,
diplomai.

fsigytas inventorius:
treniruokliai - 4 vnt.,
kilimeliai- l5 vnt.,
pusiausvyros balansiniai
diskai-4vnt.,vikrumo
kop0te les - l vnt., mank5tos
juostq rinkiniai - 2 vnt..,
gimnastikos lazdos - 4 vnt.

Dalyvauta Lietuvos
ikimokyklinio ugdymo

istaigq projekte,,Lietuvos
MaZqjq Zaidyn0s 2020"
I ETAPAS. Pravestas istaigos
MaZUiq Zaidyniq spotto
renginys (dalyvavo visos
darZelio grup0s).
II ETAPAS. Komandinds
varlybos tarp istaigos grupiq.
III ETAPAS. Projekto
u2darymo akcija,,r\2uolo
mank3ta".
Lietuvos tautinio olimpinio
kom iteto prezident6s Dainos
Gudzinevidi0t0s padOkos ir
diplomai.
Pad0ka. UZ pagalbq
organizuoj ant respublikinio
ikimokyklinio istaigq
projekto,,Lietuvos Marqiq
2aidynds 2020" istai gos
festivali.
Diplomas. Markudiq lld
komandai respublikinio
ikimokyklinio jstaigq
projekto,,Lietuvos Matqiq
Zaidynes 202C..
Diplomai darZelio vaikams.

i5 dalies d0l nu



3.
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Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta $VATI veiklos re

UZduol'rs I veiklos Poveikis Svietimo istaiaos veiklai
3,1, Kurti gerq/savit4 istaigq.

I sta i ga pristatyta apdovanoj imu i,,Gamtos heroj6i"20

Cauta padeka,,GAMTOS HEROJAI*20
APDOVANOJIMAI

Bendruomenes nariq pasididtiavimas ir
dZiaugsmas,
Padekota bendruomenei uZ

aplinkosauginio Svietimo populiarinimq
jaunosios kartos tarpe bei idtjq sklaid4,

ikvepiat ne tik i$mokti bet ir dometis, uZ

aktyvq Zingeidumg, o svarbiausia

realiais darbais parodytq rfipesti savo
aplinkai.

),2. UZtikrinti kokybiSkq ugdym4.

r Inicijuotas nacionalines $vietimo agentEros
vykdomo Europos Sqiungos struktfiriniq
fondq ir savivaldybiq biudZetq leSonris fi-
nansuojamo projekto ,,lnovacijos vaikq dar-
Lelyje'o (ltlr. 09.2. I -ESFA-V-726-0 1 -000 1 )
dalyvavimas atrankoje, kurio tikslas * gerinti
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
praktik4, skatinant pokydius Svietimo istaigq
veikloje.

o Atrankoje dalyvavo dvieiq asmenq istaigos
komanda, kuriq sudare prie$mokyklinio ug-
dyrno pedagogas ir pavaduotojas ugdymui.

r Laimeta atranka (Vilniaus m. atrinkti 4 dar-
2eliai) pagal kvalifikacijos tobulinimo prog-
ramq,,l novacijomis gristas prieSmokykl inis
ugdymas".

Komanda prakti$kai iSbandd
prie$mokyklinio ugdymo metodines
mediiagos priemoniq rinkinius,
metodines mediiagos pakete
projektinems grupts ir lauko veikloms
sitilomas edukacines inovacijas
atskiroms kompetencij oms, kiir€
savqsias, atliko praktines uZduotis ir
dalinosi patirtimi su projtikto (Salies

mastu -20 komandq) komandomis ir
istaigos pedagogais, lgyvendintas ir
pristatytas PU projektas ,,Kaip i5virti
ZodZiq mai$alyng" (komunikavimo
kompetencija),,Projektq jgyvendinimo
patirdiq" konferenc ijoje ir jstai gos

Mokytojq taryboje,

3,3, Plesti informacinirl komunikaciniq technologijq
bazg.

. isigyti 9 (devynis) ne5iojamus kompiute-
rius.

lsigyti 9 kompiuteriai.
Kompiuterine iranga apr0pinti visi
pedagogai, Svietimo pagalbos
special istai, administracija. Jq
panaudoj imas praturtino pedagogini
procesq, palengvino darbq, mokym4si
bei ugdym4, puikus jrankis informacijai
gauti, dalintig rasti ir perduoti.

')(



i i"+.-rarengii Vilniaus Markudiq lopselio " d;;lelie Parengas ir 202A-12-23 direktoriaus

isakymu Nr,V- 145 patvirtintas Vilniaus
Markudiq lop$elio - dar2elio strateginis
veiklos planas 202 l -2025.

strategini veiklos plan4 202 I -2025.
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4. Pakoresuotos

III SKYRIUS
cEBtJIMU ATLIKTT pARrrcyrts apnn5yMr NUsTATyTAs FUNKcTJAs

VERTINIMAS

5. Geb0jimq atlikti pareigyb6s apra$yme nu$tafyta$ funkcijas vertinimas
(

IV SKYRIUS
TASTEKTU REZULTATV yyKDANT UZDUOTIS ISMRTINTMAS rR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiekt rezul

kuriss nor6tsa tobulinti
7. L Mokdjimo rnokyis kompetencija - saviugda, savi5vieta, mokymasis i3 patirties. Mentoryste
(i5 bendrq,l ilu srities
7.2. Bendradarbiavimo t<orrlpeienci]a - ,i;mprl ir6ntiik (i$vado"#im;

'akoreguotos grra6

Ll2duotys

veiklos buvol ir rezultatai

Sieklini rezultatai
Rezultatr; vertini mo rodikl iai

(kuriais vadovau.iantis veltinama,

?I nui!a!y-los uZduotys jvykdytos)

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

4.1

4.2.
4.3.

atasha

Vertinimo kriterijai Pa2ymimas atitinkamas
lange lis:

I nepatenkinamai;
2 * patenkinamai;

3 * gerai;
4 * labai gerai

! !, lpformacijos ir situaciios valdymas atliekant funkciias lm 2a 3n 4Y).

5.2. IStekliu (Zmogi5kL1jq, laiko ir nraterialiniu] fisskirstvmas ln 2n 3n 4r:,
5.3. Lyde:vst*s ir vadovavimo efektvvumas lm 2n 3n Afr
5.4. Ziniq, gebejimq ir jgudZiq panaudojimas, arliekant funticijas ir
siekiant rezultatrj

lm 2u 3n 4{

5. 5. B endras ! verti n i rras (p**ym i mas vidurkis) lm 2n 3n*lf

tat ant uiduotis ntmas

U*duodi q i vykdyrno apratymas
PaZymimas

atitinkamas lanrclis
6, 

f , visos yi$y-91:y".ti"yy!av")::yir:ll*:_Bijtgll"y"gr:{u_tlr yen"iting 
'q*IJig: Labai serai I

6.2. U2duotys i5 esmds jvykdyros arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertininro rodiklius Cerai l)
6.3, lvykdya ne maZiau kaip puse uZduodiq pagalsutartus vefiinimo rodiklius Patenkinamai il
6.4. Puse ar daugiau uiduotys nejvykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepttenkinanrai i-J

kom srities
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i 7,3 vadovavimo pedagogq kvalifikacijos tobulinimui kompsaenCijt (is"vaOovavimo
kompetencijq srities).

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UUDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitrl metq ulduotys
(nustatonros ne maliau kaip 3 ir ne

wiliilt-t
vertinama, ar nustatytos 

,

UZduotys

8.1. PLI kokyb4s gerinimas

L t-.]Ztikri nti prieSmokykl inio
ugdymo turinio kaitq.
atitinkandiq Iiuolaikinius
ugdyrno tikslus taikant projekfq
metodq.

$iektini rezultatai

- Suprasti ir iSbandyti
kitoki4 - projektinq -
prielmokykl inio ugdymo
praktikq.

2 lvertinti prie*mokyklines
,.Peledf i ukq" grupes vaikq
ugdymo(si) pasiekimus,
vertinant individualiq vaiko

- 0rganizuoti itraukqji i
vaikq ivairovg ir
skirtingus ugdymosi
poreikius orientuotq
ugdymq bei uZtikrinti
kiekvieno vaiko
ugdymosi sekmg ir
gerovQ.

- Pagerinti kiekvieno
vaiko individualiq
paiangq pagal 5

kornpetencijas.

1$$11ely-l i-uykdytos)

-Prie$mokyklinio ugdymo
komanda (dalyvavusi ES
strukt0riniq fbndq ir
savivaldybiq biudietq lesom is
fi nansuoto projekto,,lnovacijos
vaikq darZelyje") pasidalins
gerqj a patirtim i, j gyvend i nant
projektq metod4.
-Praves 2 seminarus jstaigos
pedagogams,, Atnauj intr:s
nuostatos ir pedagogq

kompetenc ijos i gal inane ios
diegti ir kurti inovacijas.
bfr tinas kokybiSkam ugdymui"
( 2021 m. kovo rnen.),

,, tJgclymo turinio kaita,
atitinkanti Siuolaik inius
ugdymo tikslu.s" (2021 rn.
geguies men.).
Dalyvavusiq pedagogq ( i00
proc.).

Taikomas projektinis metodas.
- lgyvendinti projektai:,,Miestq
ti ltai'0, .,Kaip ilkepti menuli?",
..Kas be rankq. be kojq duris
atlapoja?",,,Kaip kalba
lmon0s?",,,Kur slepiasi
raidEs?" (2021 m. sausio --
birZelio men.).

- Atliktas kiekvieno vaikt:
pasiekimq vertini mas (pagal
ugdymo priemoniq komplekto
,,OPA PA" nretodikq), i

i
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apskai0i uota tinkamai atliktq
uZduoeiq procentine iSrai5ka.
patym€ta diagramq lape ir
aptarta palanga su tevais
individualiq pokalbiq metu
(2021 m. geguZ€s mOn.). Jq
pagrindu parengtas kiekvieno
vaiko, lankiusio
prie$mokykl inio ugdymo
gruPg, pasiekimq ir palangos
jvertinimas mokyklai (202 I rn.

birlelio m€n.).
-Atlikta tdvq anketine apklausa,
tikslu iSsiai5kinti, kaip
vertinamas PU,,Pe [6dZiukq"
grup€je (2021 m. gegulOs
men.).
- T0vq gerai ir labai gerai
vertinan0ir; PU |ygrtrr;180 70,,

8.2. Emocin0 ugdymosi
aplinkn
ir mikroklimatas.

LSiekiant telkti darbuotojus ir
ugdyti ernocinE darbuotoj q

gerovg, jstaigoje bent kartq !
menesi organizuoti ulsiemimus,
kuriq metu bendruomenes
nariams bttq vedarnos
relaksacij os, aptariama emocine
savijauta, bendruomenes nariai
btrtq mokom i savireguliacijos
technikq (istaigos psichologas).

2,Siekiant gerinti emocini
m ikroklimatq ir tarpasmeninius
santykius, organ izuoti
paZi n ti nqr'akty v i 4/pramo g i nq
vei klq jstaigos darbuotojams
(bendruomenes kultfr riniq
renginiq planavimo ir
9:It:3izay_ini.9y..jyya.s), __

- Pagerintiistaigos
mikrokl imatq: istaigos
darbuotojq
tarpasmeninius santykius,
psichologing gerovg.

- Darbuotojq gerai ir labai gerai
vertinandiq istaigos
m ikroklimat4 ivefiis - 90o/o.

- Bendruomen0s mikroklimato
apklausos rezultatai pateikti iki
2021 m. gruodtio men.

- ZA2l m. suorganizuotos l -3
pa2intines/aktyv ios/pramogin€s
veik los jstaigos darbuotojams.

8.3. Fizinis aktyvumas ir
sveikatingumas.

- Sudaryti darbo grupg -
sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo 2021 m. - planui
parengti,

- Parengtas
sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo 2AZl m.
planas, kuriame
numatytos vEiklos bus
vykdomos visus metus.

- Sudaryta darbo grup0
sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo 2A2l m. planui
parengti (iki vasario I d.).
- Parenglas, patvirtintas planas
(iki kovo I d.).
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8.4. Kvalifikacija ir jos
tobulinimas.

- Dalyvauti mentorystes
programoje ad m ini stracijai,
pedagogams.

-Dalyvauti nuotol iniuose
mokym uose pedagogas. lt,

- Dalyvauti elektroninio dienyno
mokymuose.

- Sudary'ti s4lygas pedagogams

igyti antrq specialybE,
nespecialistams -
persikval i fi kuoti, studentams
jgyti ikirnokyklinio ugdymo
mokytojo.

: - Pasira$yti tri$ales sutartis su

LV DI"J 3v ieti mo akedg"m! g", 
"" _

- Pedagogq, vadovrl

igytos ir patobulintos
(skaitmeninO, bendrosios,
dalykin€, vadybines ir
kt.) kompetencijos igalins
keistiugdymosi ir
ugdymo praktik4 padds
veiksmingiau pasiekti
ugdymo(si) tikslus,
panaudojant ir skaitmeni
ugdymo turini.

- Parengto plano jgyvendinirnr:

ataskaita pristatla Mokytojq
tarybos posedyje 2021 m,
gruodfio m0n.
- Ugdytiniq fizinio aktyvumcr
skatinimas ne matiau nei 60
min. per dienq.
- lgyvendinti projektai

,.Lietuvos Matqiq *aidynes
?02 l ", ,,Futboliuka$",
sveikatingumo ir kt. akci.f os,
Sventes.

- Dalyvavimast
I - vadovq mentorystes
programoje,
I - mokytojq mentorystes
programoje;
| - pradedaneiqiq mokytojq
programoje (staluotojas).

- Dalyvavusiq pedagogq (70
proc.). Nemaiiau 3-jq
mokymq).

- Dalyvavusiq pedagogq (100
proc.).

- 3 pedagogai dalyvaus
persikval ifi kayimo programose,
? pedagogai - moky$is antros
specialybes (spec. pedagogo,
logopedo)l
4 pedagogai - ikimokyklines
pedagogikos.

9. Rizika, kuriai esant must*tytos u*duotys gnli bnti neivykdytos (aplinkyhts, kurios gali tur*ti
neigiirmos itakos irykdyti *ias uiriuotis)

or ii faktoriai n*darbi linkybes ir kt.
9.2.Negautas tinansavi rrras.

techninia i ir kt.9.3. aplin bes

5U
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VI SKYRIU$
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI{JLYMAI

' y"?.c-\

{,.iatu l

OC';d-
darbuoto.iq atstovavim4 jgyvendinantis osmuo)

*",Yerfilrflrssr jg
r.trr'

* iar $rad

savi va I dybcs Sri eti mo'israi g"r ri"-;r -:* -riri'

Calutinis nretq vciklos ata$kaitos jveninimas

q,arstyirirrciTffi{nr#r*,fiffiffiininr<o }1fifo
tc isrs i r parei gSS 

J gyi,end i na n{ios i nsr i tuci.los
(dalyvirl srrr;ir.inkirnc) igalioto iisrrens parcigos;

W*:
i$vletirno limi gos vadoro partiSosl

(uald*s ir pavarde)
**(d,tt 

,)

h 'r,.<'tZt (qA,
(vardas ir pavard6) {r:!Et*}

(mokyldoic mog!klostarybos
j galiotas asm uo,f vieti mo pagalbos israigoje
savir.aldos instituciios jgaliotas astnuo r t

(vardas ir pavard*j

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siii


