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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi

r ezultatai bei ro dikli ai)

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedejo 2020 m.

gruodZio 23 d. isakymu Nr. A-1,5 l2O(2.1.4E-IKU) ir Vilniaus Markudiq lop5elio - darZelio

iarybos 2O2O m'. lapkridio 19 d. nutarimu (protokolas Nr.LT-3 ) prrtarta Vilniaus Markudiq

topsetio - darZelio iOzt-zOzs m strateginiam planui . 2020 m. gruodZi o 23 d. lop5elio- darZelio

direktoriaus isakymu Nr. V-145 patvirtintas (tgstinis Planas) nubreZe viziiq - Siuolaiki5ka,

sekmingai diibanti istaiga, turinti gerqlsavit4 yvaizdl mieste. Si strategij a - tai susitarimas,

kviediantis kartu kurti Siuolaiki5k4 istaig4:
o uZtikrinandi4 kokybi5k4 ir inovatyvq ugdym4,

o pedagogq ir kitq darbuotojq profesines ir asmenines kompetencijos tobulinim4si, siekiant

poky8iq tiek kiekvieno atskiro darbuotojo, tiek visos istaigos veikloje,

o kuriandi4 saugi4, pokydiams palanki4, viding ir lauko ugdymosi aplink4.
pastarqjq metq pokyEiai, susi.lg su pandemija iSkele nernaZus iSSukius. [staigoje dar svarbesniais

tapo tJkie urp.ktui, kaip darbuotojq itraukimas, inovacijos, nuolatinis mokymasis ir atvira

komunikacija. Demesio skirta vieni kitq empatijai, paZinimui, pasitikejimui bei palaikymui, kas

padejo siekti gerq rezultatq.

I gyvendinant strate gij 4, 2O2l metai s p asi ekti svarb i au s i t ezrrJtatai :

Kokybi5kas ir inovatyvus ugdymas(sis)

Tikslingai taikytos inovacijos, IT, STEAM, projektines veiklos.

Praturtintos inovatyvios edukacines lauko etdves, panaudojant antrines Lahavas.

Taikyta kryptinga ir sisteminga projektind veikla, aktyv[s ugdymo metodai ugdymo

procese.
Vykdytas tgstinis projektas ,,ZodLi.4 mai5alynd" 6-7 met'q amZiaus grupeje, taikytas

naratyvinio Zaidimo metodas tema ,,Drugelis NeZiniukas" dvejose 5-6 metq amZiaus

grrper.. ivaldg Zaidimo istorijq format4, vaikai igijo svarbiq bendrqjq ,,EYvenimo

lgndLl4" - pasakoti, reik5ti savo emocijas ir mintis. Naratyvinis Zaidimas lavino

klrybi5kum4, motyvacriE,vaizduotg, vali4, norq ir jausmq valdym4'

Tailyta STEAM veiklq praktika prie5mokyklinese grupese. Vaikai tyrinejo, konstravo,

eksplrimentavo, kflrybiSkai veike Zaisdami, atl
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ejimo ir kt' igudZius bei gebejimus'

dalyvauta STEAM mokslo konkurse ,,M[sq eksperimentas".
-- __^-Yi^--^ ---,,^A^^

i "gAV*o 
turini lanksdiai, klrybingai ir veiksmingai integruotos visose amZiaus grupese

iro]"itir., veiklos. Veikios igalino aktyviai veikti: vaikai atradolpatyte

tyrinej imo/paZinimo dZiaugsm4.

Grupes aprupintos naujornis priemonemis ir iranga (dar2 interaktyvios lentos). Praturtinta

ugdandioji aplinka pteto.lo uuit q matematinius, gatntos paZinimo, inZinerijos, meninius,

konstravimo, informacinius gebej imus'

visavertis ugdymas specialiqjq poreikiq turintiems vaikams

[gyvendinti pedagogtl ir Svietirno pagalbos specialisttl konsultacijtl, mokymq ir dalijimosi

{o^u patiriimi pianui. Ugdymas atitiko individualius vaiko poreikius, galimybes'

Fealgogai, Svietimo pagalbJs specialistai parenge individualius ugdymo planus ir vertino

vaik,i 
-pasiekimus. -Vaikams 

buvo sudaryta galimybe isisavinti ugdymo turini,

atsiZvelgiant i kiekvieno specialiqlq ugdymosi poreikiq vaiko gebejimus, ugdymosi

galimybes ir ypatumus. Atlikus pakartotlni vaikq ivertinim4 PPT, ivertintas specialiqjq

igdymosi poi.it iq lygis: vienam vaikui i5 dideliq I vidr"rtini; kitarn vai,ku] i5. vidutiniq i
.rIaia.tirr. Vykdant"fira,kqji ugdym4, buvo teikiama pedagogine, psichologine pagalba

vaikams ir jq tevams.

Prie5mokyltin.;e grupeje taikytas plogramos ,,Zipro draugai" priedas, dirbant su

specialiqjq ugdymoisijptLeikiq turindlais vaikais. Tai padejo iveikti kasdienius gyvenimo

,rnt .r,r.ir, pasitelkiant emocijq paZinim4 bei socialiniU igfldZiq tobulinim4'

{gyvendinama socialine-"*o.ine plograma,,Kimochi" 5-6 m' vaikams' Programa padejo

,-uiku-, geriau paLinli ru,ro .*o"ijas, mokino tvarkltis su kylandiais stipriais jausmais'

Tai tapo geru nusiraminimo Saltiniu, buvo stebima daugiau teigiamq emocijq, naudojant

,,Kimochi., Zaislus. Vaikai lavino gebejim4 ivardinti savo jausmus ir juos reik5ti labiau

tinkamu budu. Stebedami ir aptarJami su ,,Kirnochi" Zaislais kuriamas istorijas, vaikai

ismoko daugiau atjautos, atsirado noro padeti aplinkiniams

Specialiqjq-ugdymo(si) poreikiq turintys vaikai buvo ugdomi bendruomeniskumo

prir.ipr, ii.auf.ia"t ,ait rs i ivairius socialinius santykius, situacijas, draugystes' Tokiu

bfldu buvo skatinamas teigiamas visq bendruomenes nariq poZitris i specialiqjq

ugdymo(si) poreikiq turindiuJ vaikus. |vairove tapo svarbia vertybe, kuri skatino empatij4,

atvirum4 bei draugYstg'

Ekologinis gamtamokslinis ugdymas, inovatyviq ugdymosi
aPlinkq kfirimas

- [gyvendinti projektai ,,Mes rflSiuojam", ,,Rude1in1U 
lap.] pok5tai", ,,Rudeninis

v"oratinklis.,, aplinkosaugos ekokflrybines veiklos ,,MaZi darbeliai gali tapti dideliq darbq

pradZia".
- pasidalinta / skleista darLeho patirtis respublikineje konferencijoje ,,Ekologines kultlros

ugdymas vaikysteje - tvarios visuomends pagrindas"'

- O-alyvaut a ZO21 metq Vilniaus miesto Svietimo istaigq Zali'qt4 edukaciniq erdviq

organizuotame Vilniaus miesto savivaldybes aplinkos ir energetikos komiteto konkurse.

Laimeta nominacija ,,,Tvarios aplinkos oaze -2021". Dalyvauta respublikinese parodose:

,,Pie$iu gamtos teptuku", ,,Medliai puoSiasi rudens spalvomis", ,,Gamtos abecele".

- Praturtintos edukacines erdves istaigos teritorijoje: ,,Po 4Zuolu", ,,Inovacijq kiemelis"

(panaudotos antrines Zaliavos).

X"fi*i"s edukacines erdvds i5pl"to.;o, praturtino ugdymo turini' Erdvese vyko renginiai,

parodos' i. :,r --r:--- --^-^:l-:-,^ .:-
- 'st 

irtirrgose erdvdse vaikai rinkosi ir keite veiklas, ugdesi pagal individualius poreikius ir

pasirinkimus, pagristus asmenine patirtimi bei siekiais'
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Fizinio aktyvumo ir sveikatingumo stiprinimas

Puikiai pavyko igyvendinti respublikinius sporto projektus: Treniruodiq STIMULUS
projektas,,Treniruodiq gyventojams organizavimas, Lietuvos ikimokykliniq ugdymo

irtaigq projektas ,,Lietuvos maL,qt4 Zaidynes 2027", Lietuvos masinio futbolo asociacija

projektas ,,Futboliukas", Sporto projektas ,,VaSaIoS mozaika", respublikind sporto

pramoga,,Nyk5tukq begirnas. Ziema 2021" .

Firirio aktyvumo, sporto ir aktyvaus poilsio veiklos, ugde vaikq iproti sportuoti ir
pozityvq poZi[ri i aktyvi4 gyvensen4, skatino galbingo varZymosi idej4.

Laimeta atranka Vilniaus miesto savivaldybes 2021 metq biudZeto le5omis remiamq

sporto projektq, skirtq frzinto aktyvumo veikloms, skatinandioms fizinio aktyvumo pletrq,

sporto inventoriaus ir lrangos isigijimr"ri bei sporlo renginiq organizavimui atrankoje.

Sporto projektas ,, Saugi sporto erdve Vilniaus Markudiq lop5elio- darLelto vaikams"'

{sigytas sporto inventorius ir irangos skatino vaikq aktyvum4, paivairino Laidrmqformas.

ilrinio uktyru.rro, sporto ir aktyvaus poilsio veiklos, ugde vaikq iprotf sportuoti ir
pozityvq poZi[ri i aktyvi4 gyvensen4, skatino garbingo varZymosi idej4.

{gyvendinti sveikatingumo projektai: projektas Vilniaus miesto savivaldybes visuomenes

iveikatos biuro ,,Vilnius sveikiau", ,,GraZi Sypsena", ,,Stiprinam sveikat4", ,,Baltojo
meskudio arbatele" (Siam projektui irengta lauko erdve). {gyvendintos veiklos, projektai

ir programos skatino ir pletojo vaikq domejim4si sveikatai palankia gyvensena, formuotos

sveikos gyvensenos nuostatos,

Kvalifikacija ir jos tobulinimas - su mokymosi perspektyva

Atnaujinta darbo grupe pedagogq kvalifikacijos tobulinimui. Sukurta forma

,,Individualus pedago gt1 kvalifi kacij o s planas".

ApZvelgus seminarq tematik4, galima iSskirti pagrindines kategorijas, kuriose darZelio

pedagogai Siais metais gilino savo Zinias.

Svietl--o pagalbaspecialir4l q poreikiq turintiems vaikams (,,Svietimo ir mokymosi

pagalbos mokymosi sunkumq turindiam mokiniui teikimas mokykloje", ,,Kas yra

autizmo spektro sutrikimas (ASSX", ,,Hiperaktyvus vaikas", ,,Pagalbos brldai ir elgesio

korekcijos metodai") - l3%.
Patydiq stabdymas ir emocijq atpalinimas (,,Patydiq ir smurto atpaZinimas ir
stabdymas", ,,Socialines ir emocines vaiko geroves didinimas ikimokyklinio ugdymo

istaigoje", ,,Apie vaiko pykti", ,,Kaip lavinti vaiko emocini intelekt4") - 19%

Vaikq clrausminimas ir alternatyvos bausmdms ( ,,Alternatyvos bausmdms", ,,Kaip

tinkamai drausminti vaikus?") - 9 %.

STEAM mokymai (,,STEAM: patyrirnines veiklos, keidiandios tradicines pamokas",

,,STEAM veiklos Zaliosiose lauko aplinkose",,,STEAM pritaikymas ikimokykliniam

ugdyme,., ,,$TEAM dailes ir muzikos terapijos edukacijos elerrentq taikymo,

ikimokykliniame ugdyme") - 29%.
Tyrinejimas ir aplinkosauga (,,Tyrinejimais gristas ugdymas, taikant naratyvines

strategijas ir GIS irankius", ,,STEAM veiklos Zaliosiose lauko aplinkose", ,,Kartu uZ

darni4 aplink4" 12 darbuotoju dalyvavo Vilniaus miesto savivaldybes visuomenes

sveikatos biu1o ,,Vilnius sveikiau,", darbuotojq gebejimq visuomeues psichikos

sveikatos srityj e mokymuose.
Vadovai (direktore, pavaduotoja ugdymui) dalyvavo: ,,Gerosios patirties popiete: ko

galima i5mokti i5 inovatyviq darZeliq?", Vilniaus ikimokykliniq fstaigq pradedandiqjq

vadovq ir jq mentoriq mokymo programoje, ,,XXI amZiaus mokytojas", ,,Mokytojas -

asmeninis vaiko kauderis", ,,Zaliosios erdvds VDU Kauno botanikos sode",

Bendradarbiavimas profesinio tobuleiimo kelyj e", iki liniu usdymo



inaruo s e,, P atirlini s ugdymas vaikq dar Lely j e :

kodel ir kaip?", ,,Inovatyvus darZelis su STEAM".
pedagogai ialyvavo nuotoliniuose mokymuose Pedagogas.lt. DidZioj i dalis sekmingai

i5klause ir atliko uZduotis ne maLiau 3-jq mokymq

Visi pedagogai ir Svietimo pagalbos specialistai dalyvavo elektroninio dienyno

mokymuose.
Pedagogq komanda dalyvavo ,,TESK" projekto

kultUros k[rimo principai ir strategijos"'
mokymuose,,Besimokandios mokyklos

Logopede dalyvavo ikimokykliniq istaigq logopedq mokymuose

ir tevq bendradarbiavimo strategija- galimybes ir patirtys"'

Aukletoj os padej ej a tobulinosi seminare,,Ikimokyklinitl istaigq

,, Logopedo, pedagogq

aukletojq padejejams -
socialines ir didaktines kompetencijos".

- Sekretord - ,,Personalo dokumentai Svietimo istaigose. Visi naujausi pakeitimai".

- Virejos dalyvavo mokymuose ,,Pasirinkime kokybiSkus produktus ir iSsaugokime

maisting vertg patiekaluose", ,,Sveiko maisto gamybos ypatumai".

- pavaduotoja Utio reikalams kele kvalifikacij4 mokymuose ,,Vadybiniq kompetencijq

stipinimas;',,,Viesqjq pirkimq vykdymas Svietimo istaigoje",,,Statiniq technine

prreLiura,j o s uZdaviniai ir reikalavimai " .

- lg proc. darbuotojq dalyvavo nuotoliniq m_okymq seminare ,,Mobingas darbe"'

- Visi istaigos dartuotojai mokesi pagal llkio subjektq, kitq istaigq darbuotojq tipinq

civilines saugos mokYmo Program?.
- Ikimokyklint ugdym4 stuaUuoja 3 pedagogai (2- Vilniaus kolegijos pedagogikos ir

psichologijos fakultete, 1- VDU Svietimo akademijoje).

- ^pagal 
triSalg sutarti antr4 specialybg studijuoja 3 pedagogai (1 - ikimokyklini ugdym4, 1-

logopedij4, 1 - spec. Pedagogik4).

Pastato, patalpq renovavimas/ modernizaliffi;; rr-nginiq, irangq, baldq isigij imas/

[sigyta:
Interaktyv[s ekranai (2 vnt.).
Spausdintuvas - skaitytuvas'
Dviviediai stalai vaikams (10 vnt.).
Reguliuojamo auk5dio kedutes vaikams (40 vnt.).

vait<ist<i taldeliai (virtuveles, darbastaliai, kilpyklos, daktaro stalas).

Lovos (20 vnt.).
Kedes darbuotojams (10 vnt.)'
Saldytuvas.
StelaZai.
SmeliadeZe.
Virtuves iranga(rankinis mikseris, vaisiq - kokteilines ,darZoviq pjaustykle) ir

svarstykl6s, matavimo indai (grupems bandymams/eksperimentams)'

Stalo indai.
Pakeista:
Lop5elio grupeje grindq danga Qniegamojo patalpoje)'

Dviejuose kabinetuose grindq danga.

Koridoriuj e Sviestuvai.

Suremontuotos clarbuotojq sanitarines patalpos (dviejtl du5iniq ir dviejq tualetq)

Lauko terasos sienos padegtos dekoru.

{kurta multifunkcine iauko erdve aktyviam ugdymuisi (isigyti ir sumontuoti 4 frenginiai,

le5os i5 savivaldybes f,tnansuoj amo proj ekto).

Teritorijos tvoros segmentai apipinti privatumo juosta'

Suremontuoti/atnaui inti vi si lauko ieiimo laiptai.
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Atliktas vieno pastato korpuso pamato rernontas.

Dar1eho teritorijoje i5lyginti pesdiqjq ir vaZiuojamosios kelio dangos nelygumai ir

itrlkimai.
Atnaujinti stogo ventiliacij os kamineliai.
Teritorijoje atlikti kasimo darbai, pakeistos ap5vietimo kabelio linijos bei atramos,

irengti 5 nauji apSvietimo stulpai.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

iniai pra6iusiq metrf veiklos rezultataiPasrindin ust v rezu

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq verlinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinarna, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiel<ti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. PU kokybOs
gerinimas

1.1.1. UZtikrinti
prieSmokyklinio
ugdymo turinio
kait4, atitinkandiq
Siuolaikinius
ugdymo tikslus,
taikant projektq
metod4.

- Suprasti ir i5bandyti
kitokiq - projekting -
prieSmokyklinio
ugdymo praktik4.

- Prie5mokyklinio
ugdymo komanda
(dalyvavusi ES

struktlriniq fondq
ir savivaldybirl
biudZetq leSomis
finansiroto
projekto

,,Inovacijos vaikq
darZelyje")
pasidalins gerqa
patirtimi,
igyvendinant
projektq metod4.
- Praves 2

seminarus istaigos
pedagogams ,,
Atnaujintos
nuostatos ir
pedagogq
kompetencijos

igalinandios diegti
ir kulti inovacijas,
butinas
kokybiSkam
ugdymui" (2021
m. kovo mdn.),

,,Ugdymo turinio
kaita, atitinkanti
Siuolaikinius
ugdymo tikslus"

- Prie5mokyklinio
ugdymo projekto

,,Inovacijos vaikq
darLelyje" komanda
pasidalino geraSa

patirtimi, igyvendinant
projektq metod4.
-Pravede 2 seminarus
pedagogams,,Atnaujintos
nuostatos ir pedagogq

kompetencijos

igalinandios diegti ir kurti
inovacijas, bfltinas
kokybiSkam ugdymui'o
(2021m. kovo men.),

,,Ugdymo turinio kaita,
atitinkanti Siuolaikinius
ugdymo tikslus" (2021 m.
geguZes men.).

Dalyvavo pedagogq (100
proc.).

1.



- 2021m. sausio - birZelio
men. vykdyti projektai

,,Miestq tiltai",,,Kaip
i5kepti mdnuli?", ,,Kas be

rankq, be kojq duris
atlap oj a? ",,,Kaip kalb a

Zmones?",,,Kur slepiasi
raides?". Taikant
kryptingq ir sisteming4
projektinE veikl4 grupeje
ir lauke, 5-7 metq vaikai
sirlle, rinkosi veikl4 pagal

savo interesus ir
galimybes.

- 2021m. geguZes men.

atliktas PU kiekvieno
vaiko pasiekimq
verlinimas (pagal ugdYmo
priemoniq komplekto

,,OPA PA" metodik4).
Paruo5ta PU pasiekimq
stebesenos ataskaita. PU
grupes vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinimo
pokydiai ir kokybes
r ezultatai atv ai zduo ti
parengtose diagramose.
Pasiekimai t paLanga

I aptarta su tevais.

I zozt m, birzelio men.

parengtas PU grupes,

pasiekimrl ir paZangos

ivertinimas mokyklai.

- 2021m. geguZes men.

atlikta ,,PelddZiukq"
upes tdvu anketine

(2021m. geguZes

men.).
Dalyvavusiq
pedagogq (100
proc.).
Taikomas
projektinis
metodas.
- igyvendinti
projektai: ,,Miestq
tiltai",,,Kaip
i5kepti mdnulf?'.,

,,Kas be rankq, be

kojq duris
atlapoja?",,,Kaip
kalba Zmones?",

,,Kur slepiasi
raidds?" (2021m.
sausio - birZelio
men.).

- Atliktas
kiekvieno vaiko
pasiekimq
vertinimas (pagal
ugdymo priemoniq
komplekto,,OPA
PA" metodik4),
apskaidiuota
tinkamai atliktq
uZduodir"l
procentine
iSraiSka, palymeta
diagramq lape ir
aptarta paZauga su

I tevais individualiq

I pokalbiq metu
(2021m. geguZes

rnen.). Jq pagrindu
parengtas
kiekvieno vaiko,
lankiusio
prieSmokyklinio
ugdymo grupQ,

pasiekimq ir
paZangos

ivertinimas
rnokyklai (2021m.
birZelio rnen,).

-Atlikta tevq
anketine apklausa,
tikslu iSsiaiSkinti,

- Organizuoti itraukqji i
vaikq ivairovg ir
skirtingus ugdymosi
poreikius orientuot4
ugdym4 bei uZtikrinti
kiekvieno vaiko
ugdymosi sekmg ir
gerovg.

- Pagerinti kiekvieno
vaiko individuali4
paLangqpagal 5

kompetencijas

1.1.2. fvertinti
prieSmokyklines

,,PeledZiukq"
grupes vaikq
ugdymo(si)
pasiekimus,
vertinant
individuali4 vaiko
paLangq
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kaip vertinamas
PU,,PeledZiukq"
grupeje (2021m.
geguZes men.).
- Tevq gerai ir
labai gerai
vertinandiq PU

iverlis - 80%

apklausa, tikslu
i5siaiSkinti, kaip vertina
PU grupeje. Gauti
rezullatai: labai gerai - 90

proc., gerai - 10 proc.

1.2. Emocind
ugdymosi aplinka
ir mikroklimatas.

1.2.1. Siekiant
telkti darbuotojus
ir ugdyti emocing
darbuotojq gerovg,

istaigoje bent kart4

imenesi
organizuoti
uZsiemimus, kurirl
metu
bendruomenes
nariams b0tq
vedamos
relaksacijos,
aptariama emocind
savijauta,
bendruomends
nariai bfitq
mokomi
savireguliacij os

technikq (istaigos
psichologas).

- Pagerinti istaigos
mikroklimat4: istaigos
darbuotojq
tarpasmeninius
santykius, psicholo ginE

gerov9

- Darbuotojq gelai
ir labai gerai
vertinandiq

istaigos
mikroklimat4
ivertis - 90%.
- Bendruomenes
mikroklimato
apklausos
rezultalai pateikti
ikr202l m.
gruodZio men.

- Atlikus Vilniaus miesto
Markudiq lop5elio-
darZelio bendruomenes
psichosocialiniq rizikos
veiksniq vertinim4
nustatyta, jog savo darbu
jaudiasi patenkinti ir
istaigos mikroklimat4
vefiina teigiamai apie

89% apklaustqjq. Tokie
rezultatai siejami su

aiSkiomis istaigos
taisyklemis ir
reikalavimais, gerais

tarpasmeniniais
santykiais, pagalbos

darbovieteje
prieinamumu, galimybe
save realizu oti. 82,7 Yo

darbuoto.jq iSsake
jaudiantys prasmE savo

darbe.
Rupinantis psichologine
gerove organizuotas
nuotolinis mobingo
prevencijos seminaras
bendruomenes nariams.

Pagal poreiki buvo
vedami uZsiemimai
orientuoti i darbuotojq
psichologing gerovg.

Teikta informacija apie

savireguliacij os

technikas, vesti
palaikomiej i pokalbiai
bendruomeues nariams.

{staigos specialistai

I dalyvavo darbuotojq

I gebejimq stiprinimo

l



1.2.2. Siekiant
gerinti emocini
mikroklimat4 ir
tarpasmeninius
santykius,
organizuoti
paLintinElaktyvi{
pramoging veikl4

istaigos
darbuotojams
(bendruomenes
kulturiniq renginiq
planavimo ir
organizavimo
aktyvas).

- 2021 m.
suorganizuotos 1-3

paZintines/aktyvios
/pramogines
veiklos fstaigos
darbuotojams

psichikos sveikatos srityj e

mokymuose.
- Suorganizuotos 3

aktyvios pramogines
veiklos istaigos
darbuotojams: kovo mdn.-
Laimes diena- laimes
Ziburys nu5vito tau ir
man'., geguZes men. -
,,Mokslo metq
uZbaigimas ir dar.....",
spalio men. - Mokytojq
diena kitaip: foto sesija ,,

AS Mokytojas..."
I5moktas Laiko Sokis,

suburtas Laimes choras
per ZOOM, jubiliatq
pagerbimas, pusrydiai
kitaip,,Ant palangds",
Mokytojq eisena raudonu
kilimu lauke. Tai padejo
kurti teigiam4
mikroklimat4 istaigoj e,

palaike teigiamus
pozityvius tarpasmeninius
santykius, kuria
bendrystes pojuti.
Sustiprintas ry5ys su

kolegomis ir linksmai
pasibuta drauge
neformalioj e aplinkoj e.

1.3. Fizinis
aktyvumas ir
sveikatingumas.
- Sudaryti darbo
grupg -

sveikatingumo ir
fizinio aktyvumo
2021m. - planui
parengti.

- Parengtas
sveikatingumo ir
ftzinto aktyvurno 2021

m. planas, kuriame
numatytos veiklos bus

vykdomos visus metus.

- Sudaryta darbo
grlrpe
sveikatingumo ir
fizinio aktyvumo
2021m. planui
parengti (iki
vasario 1 d.).
- Parengtas,
patvirlintas planas
(iki kovo 1 d.).
- Parengto plano

igyvendinimo
ataskaita pristatyta
Mokytojtl tarybos
posedyje 2021 m.
gruodZio men.
- Ugdytiniq fizinio
aktyvumo

Sudaryta darbo grupe

sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo 2021m. planui
parengti (isak. 2021-0 1 -

25 Nr.V-21)

- Parengtas ir patvirtintas
planas (1sak. 2021 -02-l 1

Nr.V-36)

- Sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo grupe dalyvavo



skatinimas ne

maLiau nei 60 min.
per dien4.
- {gyvendinti
projektai

,,Lietuvos MaZqiq
Zaidynes 2021*,

,,Futboliukas",
sveikatingumo ir
kt. akcijos,
Sventes.

respublikos projekte

,,MaZqiq olimPines
Zaidynes 2021".2021 m.

vasario-geguZes men.

70oh darLelio vaikq
dalyvavo organizuotose
klrybinese veiklose
(vaizdo ira5ai buvo
pristatyti RIUKPA
asociacijai).
- 2020 m. rugsejo -2021
m. geguZes men. 90%
darZeho 5-7 metq vaikq
dalyvavo respublikos
proj ekte,,Futboliukas",

igyvendino kiekvien4
menesi gautas uZduotis
(vaizdo medLiaga
patalpinta LFF svetaineje
www. asfutboliukas. lt).
- 2021m. vasario-
geguZes men.

sveikatingumo ir fizinio
aktyvumo grupe

organizavo , pagal
parengt4 p1an4

organizavo aktyvius
renginius, kuriq metu

I vaikai praplete Zinias ir
I supratim4 ftzimo
I aktyvumo srityie.

1.4. Kvalifikacija
ir jos
tobulinimas.
- Dalyvauti
mentorystds
programoje
administracijai,
pedagogams.

- Pedagogq, vadovq

igytos ir patobulintos
(skaitmenine,
bendrosios, dalYkine,
vadybines ir kt.)
kompetencijos fgalins
keisti ugdyrnosi ir
ugdymo praktik4, pades

veiksmingiau pasiekti
ugdymo(si) tikslus,
panaudojant ir
skaitmeniugdymo
turini.

- Dalyvavimas:
1 - vadovrl
mentorystes
programoje,

- z}2}lapkridio - 2021
balandZio men. dalYvavau
Vilniar-rs ikimokykliniq
istaigq pradedandiqjq
vadovq ir jq mentoriq
mokymo programoje
(Projektas ,,Vilniaus
ikimokyklinirl istaigq
pradedandiqjq vadovq ir
jq mentoriq tinklo
k[rimas")
Patobulintos
kompetencij os strateginio
Svietimo istaigos
valdymo, veiksmingos
personalo politikos
klrimo, Svietimo istaigos
strukthros, procesq,

9
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lyderystes, bendravimo ir
bendradarbiavimo srityse.

2020lapkridio -2021
birZelio men. Mykolo
Romerio universitete 1

mokytojas dalyvavo
mokytojq mentorystds
programoje ir 1 -
pradedandiqjq
(staZuotoj o) programoj e.

Pagilintos ir iSpletotos
profesines ir
bendradarbiavimo su

mokyklos bendruomene
kompetencijos.

- Nuotoliniuose
mokymuose pedagogas. lt.
3-juose ir daugiau
mokymuose dalyvavo 80

proc. pedagogq.

- Elektroninio dienyno
mokymuose kovo men.

dalyvavo 100 proc.
pedagogq.

-3 pedagogai dalyvauja
persikvalifikavimo
programose.

-2 pedagogai mokosi
antros specialybes -
vienas spec. pedagogo,

antras - logopedo.

| -4 mokosi ikimokyklines

I pedagogikos.

Sausio men. pasira5ytos

tri5ales sutartys su

VDU Svietimo akademija

1 - mokytojq
mentorystds
programoje;
1 - pradedandiqjrl
mokytojq
programoje
(staZuotojas).

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

- Dalyvavusiq
pedagogq (100
proc.)-

- 3 pedagogai
dalyvaus
persikvalifikavimo
programose,
2 pedagogai -

mokysis antros
specialybes (spec.

pedagogo,
logopedo);
4 pedagogai -
ikimokyklines
pedagogikos.

Pasira5ytos triSales
sutartys su

VDU Svietimo

- Dalyvauti
nuotoliniuose
mokymuose
pedagogas.lt.

- Dalyvauti
elektroninio
dienyno
mokymuose.

- Sudary'ti s4lygas
pedagogams igyti
antr4 specialybg,
nespecialistams -
persikvalifikuoti,
studentams igyti
ikimokyklinio
ugdymo mokytojo.

- Pasira5yti triSales
sutartis su

VDU Svietimo

I Tiduotus- neivvkdvtos ar ivvkdvtos i5 da ies dOl numatytttr rizikq (jei tokiq buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.4.
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3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildorna, jei buvo atlil<ta papildomtl, svariq istaigos veiklos rezultatarlls)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Sudarytos 5 lauko grupes aplinkos patyriminiam

ugdymui ir atliepiant Covid 19 ligos valdymo
rekomendacijas - kuo daugiau blti /ugdym4
organizuoti lauke.
Dalyvauta Vilniaus miesto savivaldybes aplinkos ir
energetikos komiteto organizuotame 2021 m.

Vilniaus miesto savivaldybes Svietimo istaigq Zalilg'q
edukaciniq erdviq konkurse.

Aplinka kr"rrioje gera kurti I atrasti

lpaLirrti.
Poveikis sveikatai. Laikytasi tvarumo

desnio.
Vilniaus miesto savivaldybes aplinkos
ir energetikos komiteto organizuotame
202I m. Vilniaus miesto savivaldybes
Svietimo I stai gq Zaliqq edukaciniq
erdvitl konkurse gauta nominacija

,,Tvarios aplinkos oaze 2021"

3.2. frengta erdve ,,Lietuvybes salele"

[sigyti veliavq stiebai, veliavos, atlikti montavimo
darbai, pertvarkyti gelynai.

DZiaugsmas. PasididZiavimas. Estetine

aplinka.

[kurta erdve pilieti5kumo ugdymui
ir kfirybi5kam jos naudojimui

ugdymo(si) procese, itlaukiant i
veiklas bendruomeng.

3.3. Suburta komanda,,Mokyklq bendruomeniq
mokymai" NSA Projektas ,,Tgsk").

Komandinis mokymasis ir jo sklaida
programq temomis:
- ,,Kolegialus bendravimas ir
bendradarbiavimas mokyklos
bendruorneneje"
-,,Besimokandios mokyklos kulturos
kurimas"
-,,Bendradarbiavimas profesinio
tobulejimo kelyje".
-,,Pedagogines veiklos refleksyvusis

i(si)vertinimas".
-,,Ugdomojo vadovavimo
modeliavimas ir taikymas mokyklos
bendruomeneje",
Pasidalinta lyderyste, sustiprej o
komandinis darbas, patobulinti
savivaldaus mokymosi eebei imai.

3.4. Sukurta multifunkcine erdve aktyviam ugdymui.

Dalyvauta Vilniaus miesto savivaldybes 2021 mettl
biudZeto leSomis remiamq sporto projektq, skirtq
fizinio aktyvumo veikloms, skatinandioms fizinio
aktyvumo pletrE, sporto inventoriaus ir irangos

isigijimui bei sporto renginiq organizavimui
atrankoje.

Laimeta atr anka Vilniaus miesto
savivaldyb es 2021 metq biudZeto
le5omis remiamq sporto projektt1,

skirtq fizinio aktyvumo veikloms,
skatinandioms fi zinio aktyvumo pletr4,
sporto inventoriaus ir irangos
isigijimui bei sporto renginiq
organizavimui. Sporto proj ektas

,,Saugi sporto erdve Vilniaus Markudiq
lop5elio- dalZelio vaikams". |sigytas
sporlo inventorius ir irangos skatino
vaikq aktyvum4, paivairino Zaidimq
formas.
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sirio l eotyflo igyvendinimui suburta

meistri5kumo tobulejimas. Elektroninio dienyno I komanda, sudarytas veiklos planas.

,,Mr1sq darZelis" diegimas, igyvendinimas'
y IZIJ A - Siuolaiki5ka, besimokanti, tobulej anti,

besikeidianti / atsisakanti popieriniq dienynq ir
palaipsniui pereinanti prie Siuolaikines el. dienyno

bendruomenes, f staiga.

veiklos uZdu ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. GebOjimq atlikti pareigyb6s apraSyme nustatytas funkcijas vertinimas
(oildotna. aDtariant ataskaita)

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

I

kurias nordt tobulinti

6.

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rezultatq veftinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatvtos LrZduotys iv

Siektini rezultatai

ldoma, aptariant ataskat

Vertinimo l<riterijai PaZyrnimas atitinkarnas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinarnai;

3 - gerai;
4 - labai serai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant fLrnkcijas 1r 2a 3n 4u

5.2. l5teklitr (ZrnogiSkuiu, laiko ir rnaterialiniq) paskirstymas 11 2t 3r 4d
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvurnas 11 2a 3n 4g

q panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant reznltatq

ln 2z 31 4V

5.5. Bendras ivertinimas (paZyrnimas vidLrrl<is) 1n 2a JU 4p.

Pasie rezulta kdant uZduotis ntmas

UZduodiq lvykdymo apra5yrras
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZdLrotys jvykdytos ir virSijo kai l<r"tr"iuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai xE
6.2.IJldtotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai E

6.3. fvykdyta ne maziau kaip puse uzduoditl pagal r!1qr1gx rgftrnirno rodiklius Patenk llama tr
6.4. Puse ar daugiau r-rZduotys nejvykdyta pagal sLrtartus vertinimo rodiklius Nepateuk llama tr

7.1. Mokejimo mokytis kompetencija - savivaldus mokymasis. Vadovq mento

7 .2. Bendradarbiavimo kompetencii a- itampr+ ir konfl iktq valdymas.
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V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq uiduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne kaip 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq veftinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8.1. Prie5mokyklinio ugdymo
procesq tobulinimas (virtuali
komunikacija).
- Bendradarbiavimas su pradine

mokykla.

- Inovatyvios darbo formos -
pamoka per zoom istaigos
prie5mokyklines grupes ir
mokyklos 1 klases - taikymas.

- Inovatyvios darbo formos -
aktyvi ugdymo valanda per

zoom su kitos ikimokyklines

istaigos prie5mokykline grupe -
taikymas.

- Pasidalinimas darbo patirtimi.
Pravesti seminar4 miesto
pedago gams,,Inovacij omis
gristas prie5mokyklinis
ugdymas".

- Tevq Svietimas bei
informavimas

Mokyklos ir darZelio

bendradarbiavimas,
siekiant, kad vaikai
darniai pereitq nuo

ugdymo(si)
prieSmokyklinej e grupej e

prie ugdymo(si)
mokykloje.

Inovatyvi darbo forma
pafvairins ir papildys
tradicines veiklas,
metodus, bei paveis
ugdym4(si)
Zaismingesniu,
patrauklesniu.

Vaikq ir pedagogq

bendravimas virtualioj e

erdveje.

Gerosios patirties sklaida

,,Inovacijos vaikq
darZelyje", lektore -
f staigos prieSmokyklines
grupes mokytoja
rnetodininke.

Informacijos sklaida apie

prieSmokyklinio ugdymo
naujoves bei
kflrybini/praktini darb at

istaigoje.

Atnauj inti/papildy'ti (virtualia
komunikacija)
bendradarbiavimo su Vy'tes

Nemunelio pradine mokykla
sutarti 2022m. vasario mdn.

1- 2 pamokos su mokyklos
klase.

1-3 aktyvios ugdymo valandos

su kitos ikimokyklines istaigos
prieSmokykline grupe.

Priemone / seminaras ftrauktas
I miesto,,Au5ros" metodinio
bnlelio plan4 2022 m.
balandZio men.

Internetines svetaines meniu
juostoj e sukurta skiltis

,,PrieSmokyklinis ugdymas''
2022m. kovo men.
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8.2. Stabilaus ir palankaus
personalo darbui ir vaikq
ugdymuisi emocinio
mikroklimato uZtikrinimas.
- Palaikyti teigiam4
bendruomenes mikrokhmatq,
kaip s4lyg4 produktyviam
darbui.

- Siekiant gerinti emocini
mikroklimat4 ir tarpasmeninius
santykius, organizuoti paZinting
I aktyviq/ plamoging veikl4

istaigos darbuotojams
(bendruomenes kultrlriniq
renginiq planavimo ir
or gantzav imo aktyvas).

Komandinis darbas
pagerins tarpusavio
bendradarbtaYtmE,
pagarbq kito nuomones
vertinim4, gebejim4
valdyti stres4. Pagerins
komunikacij4 tarp
bendruomends nariq.

Vykdyti ankstyvqsias
prevencines programas.

Pagerinti istaigos
rnikroklimat4: istaigos
darbuotojq
tarpasmeninius santykius,
psichologing gerovg.

Suburlos / sudarytos 4

komandos / darbo grupes:
- Sudaryta darbo grupe
pasiruoSti jubiliejui ,,Vilniui -
700".
- Sudarl.ta darbo grupe

atnaujinti / papildyti lauko
muziking edukacing erdvg,

itraukiant bendruomeng
(Iki2022 m. birZelio men.).
- Suburta komanda edukacinei
lauko skaitymo erdvei irengti
,,Knygq pasakq namelis",

itraukiant bendruomeng .

(iki2022 m. birZelio men.).
- Sudaryta darbo grupe
papildyti Zaliqsias edukacines
erdves, puoselej ant etnokultlr4,
itraukiant bendruomeng
(iki2022 m. rugsejo men.).

Vykdomos ankstyvosios
prevencij os programos:
- ,,Zipio draugai" 2 gr. 6-7 m.
- ,,Kimochis" 2gr.5-6 m.
amZiaus vaikams.

2022 m. suorganizu otos 2- 4

paZintines/aktyvio s/pramo gines

veiklos istaigos darbuotoj ams.

8.3. Finansinio raStingumo
tobulinimas.
- Glaudus bendradarbiavimas
B|,,Skaitlis" specialistais

istaigos finansiniq iStekliq
klausimais.

SU Racionalus, ekonomi5kas,
rezultatyvus fi nansiniq
iStekliq panaudojimas

Sudarytq ataskaitiniq
laikotarpiq istaigos finansiniq
biudZeto vykdymo ataskaitq
rinkiniq analize ir savalaikis
racionalus finansinis
planavimas. Susirinkimai su

pavaduotoju [kiui ir
ekonomistu kas ketvirti, pagal
poreiki/keidiantis apmokej imo
uL darbq tvarkai, siekiant
biudZetiniq metrl pabaigos be

trlkumo.
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- Dalyvauti,,Swedbank"
unikalioj e erdvej e,,Finansq
laboratorija" ir kitose banko

iniciatyvose fi nansinio

ra5tingumo klausimais
direktoriui ir direktoriaus
pavaduotojui Ukio reikalams.

SusipaZinti su

pagrindinemis
ekonomikos, finansq
valdymo temomis,
suprasti, kaip
planuoj arnas biudZetas,
pasitelkiant ir i5mani4sias

technologijas.

8.4. Vaikq, turiniiq sPecialiqjq
ugdymosi poreikiq, ugdYmo
proceso kokybds gerinimas.

Naudoti Siuolaikines
priemones bei II(T
programas, dirbant su

specialiqjq poreikiq
turindiais vaikais.

- I5klausyti 1-2 tiksliniai
seminarai, tobulinant
kompetencijas, dirbant su

specialiqj q poreikiq turindiais
vaikais (iki2022 m. rugpjudio
men.).
- Sudaryti / papildyti
individualios pagalbos planai

visiems specialiqj q poreikiq
turintiems vaikams (iki 2022

m. vasario men.).

- Sensorinis kambarys
papildytas naujomis
priemonemis, jq priedais (Per

2022 m.).
- Konsultaciniai susitikimai su

PPT tarnybos kuratoriumi,
specialistais (pagal poreiki).

8.5. Pilietiniq jausmq,
pagarbos ir meilOs gimtajam
miestui ugdymas.

- Sudaryti darbo grupg -
,,Vilniui 700" - planui parengti

PasiruoSta istoriniam

ivykiui - Vilniaus 700

metq jubiliejui.

- Parengtas ,,Vilniui 700"
planas, kuriame
numatytos veiklos br"rs

vykdomos visus metus.

- Sudaryta darbo grupe

,,Vilniui 700" planui parengti

(iki2022 m. vasario 1 d.).

- Parengtas, patvirtintas Planas
(iki2022 m. kovo 1 d.).

- Parengto plano igyvendinimo
ataskaita pristatyta MokYtoj q

tarybos posedyje 2022 m.

gruodZio men.

- Iveiklintos 4 laiptines.
Sviediandios nuotraukos

,,Vilnius mano gimtasis

miestas. AS vilnietis".
- [veiklintas koridorius. Lego

langas ,,Miestas - Vilnius".

- Dalyvavimas JAL
FOTINDATION XVII
,,Pasaulio vaikq haiku
konkursas 2022 tema Miestaio'

2 gr.
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- Dalyvavimas Vilniaus miesto

2-4 ikimokykliniq istaigq
proj ektuose jubiliej aus tema.

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYM

L0. |vertin as, jo pagrindimas ir siiilynra i, YU'IA ^^?*e?c>7 2 c? ?-

g. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bUti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildorna suderinus su svietimo istaigos vadovu)

@s finansavimas. NeuZtikrintas 100 proc. istaigos biudZetas.

9.2.Force maieure.
9.3. ieii iStekliai.

VI SKYRIUS

"**- L---,
inokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istafioje -
savivaldos institucijos igaliotas asny.6 I
darbuotoj q atstovaviln4 i 

gyvendi rphtis asrtt tlo)

LL. fvertinimaso jo pagrindimas ir sitilymai:

(vardas ir pavarde)

/D72 D/
(data)

fkhq
(vaistybinesSvietin-rolstaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkirno) igalioto asrrens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atvejr"r - meras)

/"t.'''

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas lW/al ?ttlt

tM/-o/-W
(data)

,"*r;Wull*,
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

rq

ir pavarde)

(vardas ir pavarde) (data)


