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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

eiklos Itatai

veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svarbiausi rezultatai bei rodikliai)

! nuo 2018 m' iki 2019 m'' siekiant

istaigos metinio veiklos piuno uZsibreZtqiikslq, paslaugq kokybes, uZtikrinant ugdyiniq poreikiq

i"ndri-a, edukaciniq aplinkq atnaujinim4, pletojim4 ir tobulinim4, diegiant inovatyvias

technologijas, kad butq sudarytos geresnes ugdymo(si) s4lygos, buvo pasiekti Sie rezttltatai:

. Panaudojant istaigos tarybos, grupiq tevq komitetq, klrybiniq darbo grupiq bendr4

susitelkim4, buvJskatinama kiekvieno asmens atsakomybe ir iniciatyva. Pedagogai ir kiti

. ugdymo lstaigos bendruomenes nariai aktyviai isitrauke i darZelio veiklos kokybes kflrimo

procesus.
. 

-Pagerejo 
pedagogq ugdomosios veiklos planq kokybe,.atsiZvelgiama ivaikq paLangq,

polikirs, pur[fi-qiygi. Veiklos planuose atsispindejo IKT taikymas, integruojamosios

programos.
. baJelyje sukurtos palankios s4lygos vaikams dalyvauti neformalioje ir papildomoje veikloje'

. parengti ir igyvendinti bendramindiq komandq projektai, skirti Valstybes nepriklausomybes

10O-mediui Pamineti.
. Tevai dalyvavo vaikq ugdymo procese ivairiomis formomis (plesdami kult[riniakirati,

keliaudami imuziejus, iuiyruraurni akiijose, projektuose, inicijuodami prasmingas veiklas,

vesdami edukacinius uZsiemimus, gerindami darZelio gerblvi.).

. Nuolat dalyvaujame Respublikines pedagogq asociacijos ,,Sveikatos Zelmeneliai" veikloje'

. Vykdyti ekologinio Svietimo projektai, temines savaitds, akcijos. Organizuotos talkos lauko

aplinkos tvarkYmui, atnauj inimui
. lstaigos jaukumq kure visa darZelio bendruomene. DarZelio erdves naudojamos socialiniams ir

kultlriniams renginiams, bendruomenes darbq, ekspozicijoms rengti. {staigos koridoriuje

irengta edukacine sienele.
. Inicijavome sveikatai palankq vaikq maitinim4'

1 ta u v rezultata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini rezultatai
Rezultatq

vertinimo rodikliai
(kuriais

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai



vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivykdytos)

l.l.UZtikrinti
istaigos
veiklos ir
teikiamq
paslaugq
kokybg.

[takos siekti
kokybes: vykdant,
uZtikrinant vaikq
prieZinrqbei glob4,
organizuojant
ugdom4ji procesE,

kuriant
kompleksing
funkcionali4
aplink4,
bendradarbiaujant
su ugdytinio Seima,

siekiant kokybiSkos
veiksmingos
vadybos,
efektyvaus istaigos
valdymo.
Efektyviau vyks
komandinis darbas
bei bus uZtikrinta
tinkama darbines
informacijos
sklaida, vyks
bendravimas ir
bendradarbiavimas.

Isivertinta istaigos
veiklos kokybe,
numatytos veiklos
kryptys,

igyvendintos
priemones istaigos
veiklai, paslaugq
kokybei gerinti.
Personalo veiklos

isivertinimas,
pasitarimq bei
konsultacijq
intensyvumas,
problemq
sprendimo bldai.
Specialiqjq
poreikiq vaikq
ugdymo
organizavimas,
teikiamos
specialiosios
pedagogines
pagalbos formq

ivairove, kokybes
analize.
Tevq dalyvavimas
ugdymo istaigos
savivaldos veikloje,
vaikq ugdymo ir
ugdymosi procese,

dalijimasis
informacija,
bendradarbiavimas.

Siekiant istaigos strateginio ir
metinio veiklos plano uZsibreZtq
tikslq, paslaugq kokybes, atliktas

istaigos lsivertinimas. [sivertinimo
metu gauta informacija
panaudoj ama lop5elio -d arLelio
veiklos tobulinimui.
Taikytos netradicines darbo su

Seima formos, kartu su tevais
kuriant prevencines vaikq
uZimtumo programas, stiprinant
vaikq sveikat4.
Ugdomos ir pletojamos vaikq
kompetencijos per savirai5kos
poreikiq tenkinim4, pilieti5kum4.
Kuriamos palankios s4lygos
vaikams dalyvauti papildomoj e

edukacineje veikloje.
Pedago gai analizav o vaikq
asmenines paZangos rezultatus,
kokybi5kiau pritaike ugdymo
turini ivairiq gebejimq vaikams.
Kuriamos tevq savipagalbos
grupes, organizuoj amos tevq,
pedagogq ir specialistq
konsultacijos prie apskrito stalo.

Sistemingai fiksuoti ir aptarti
specialiqjq ugdymosi poreikiq
turindiq vaikq ugdymo(si)
pasiekimai b ei paianga.
Informacij os sklaida tevams
nuolat teikiama grupdse,

talpinama istaigos internetinej e

svetaineie.

1.2. Gilinti
istaigos
bendruomenes
Zinias apie
sveikatos
saugojim4 ir
stiprinim4,
emocinibei
fizinisaugum4.

Planuojant bus
atsiZvelgiama, kad
visa bendruomene
aktyviai dalyvautq
sveikatos ugdymo,
fizinio aktyvumo
bei patydiq
maZinimo
programose,
stiprintq
bendradarbiavimo

ig[dZius, stiprintq

Bendradarbiavimo
intensyvumas,
pasiektas
rezultatas.
Dalyvavimo
sveikatingumo bei

ivairiose
prevencinese
programose,
akcijose ataskaitos.
SusibDrusios/suburt
os formalios ir

Vykdeme prevencines programas

vaikq patydiq bei saugumo tema:

- veiksmo savaite ,,Be patydiq-
201 8";
- akcijos ,,Blkim draugai",

,,Dovanoju Sypsen4",
- projektai ,,Gerumo savait6", ,,AS

- Lietuvos pilietis";
- edukacines veiklos,,Policininkas
Amsius", Ugniagesio darbas" ir
t.t.
Organizavome saugaus eismo



tok"lbirs, t"okYmus, i5vYkas Prie
gatvds, i saugaus eismo

mokyklelg.
Vyko profilaktine, Svietej i5ka

veikla-stiprinant fi zing, psichinq ir
dvasing sveikat4:
- ,,sportuoju neblogiau uZ

vaikus";
- ,,Ledo ritulio varZYbos";

- projektas ,,Grali SYPsena";

- uk"iiot, ,,AS b6gu'0, ,,APibek
mokykl4",,,Sokis Zemei" ;

- pilietine iniciatYva,,GYvasis
tautos Ziedas", ,,Mes uZ Lietuvos

pergales" ir t.t.
Inicij avome ir organizavome

respublikinq Parod4,,Mes
keliaujame Po Lietuv4".

Su vaikq darbais dalYvavome

miesto, Salies Parodose,
konkursuose, Proj ektuose'

neformalios gruPes

sveikatinimo,
inovatyviq
projektq kflrimui ir

igyvendinimui,
gerosios Patirties
sklaida.

savo motYvactj4
bflti sveikiems,
formuotqsi su

sveikata susijusius
naudingus iProdius,
vertybines
nuostatas ir elgesi.

Efektyviai naudojant gaunamas

leSas, buvo turtinama ir
atnaujinama istaigos vidaus ir
i5ores aplinka:
- Lauko smelio deZese Pakeistas

sm6lis, atnaujintos smelio deZes'

- Lauko gruPiq aik5teles

aprupintos nauju Zaidimq

inventoriumi, balansinemis

sfipynemis, suoliukais.
- {rengtas ekologinis duLas,

Siltnamis darZovems auginti,

priZifireti.
- SutvarkYa kiemo teritorija,

i5valYi seni nudZiuvq
vaiskrfimiai, nugeneti medZiai'

- Pasodinti augalai, PriZilrimas
vaistaZoliq darZelis, kur i5

surinktq vaistaZoliq vaikai geria

arbatas.

Vyko ekologiniai Projektai:,,APie
darZoves",,,Zalioii linij a",

,,DarLas darZelio sode", ,, Mano

Zalioji palange 100-mediui" ir t't'

Sumontuotos r
atnaujintos 5

smelio deZes.

Smelio deZese

pakeistas smelis.

Demontuoti seni ir
nesaugfls Zaidimq

irenginiai.
Lauko aik5telese

pastatytas Zaidimq
namelis, balansines

supynds,
spyruokliniai
Zaislai, suoliukai.
Po judrumo
reikalaujandias ir
laipioti skirtais

irenginiais
padengta saugi

danga.

Atnaujintas lauko

,,VaistaZoliq
darZelis".
Vaikq edukaciniam
paZinimui irengtos
lysvds, Siltnamis
darZoviq

lmmu1.

Atnaujinti darZelio

aik5tynai tenkins
vaikq aktyvaus
judejimo, sveikos
gyvensenos
poreikius, erdves

bus pritaikYos
vaikq edukacinei,
spontaniSkai
veiklai ir
atradimams. Bus

uztikrintas vaikq
saugumas ir
uZimtumas, naujos

erdvds judriems

Zaidimams.
Vaikq Zaidimq
aik5teliq irenginiai
atitiks EuroPos

sqjungos standart4

bei saugos

reikalavimus.
Atsiras daugiau
erdviq bei lauko

irangos edukacinei
bei pramoginei

1 vaikq veiklai.

1.3. Plesti

istaigos
edukaciniq
aplinkq klrim4
ir
modernizavim

4.



I5naudojamos IKT galimYbes

darbo efektyvumui didinti.
Pedagogai ugdymo Planavim4 ir
vaikq pasiekimq vertinim4 Pilde
kompiuteriuose.
Ugdymo procesui gerinti IKT
priemonemis buvo kuriami
edukaciniai - paZintiniai filmukai,
skaidres.
4-iose grupese aukletojoms,
logopedui, meninio ugdYmo

pedagogui sudarytos s4lygos dirbti
kompiuteriu.
Ieskoti informacij os vaikq
ugdymo klausimais ivestas

lstaigoje bevielis internetas, 5-ios

grupes papildytos multimedij a

programomis.
Respublikinese konferencij ose

I pedagogq parengti ir skaitYti
praneSimai:
- ,,Bendradarbiavimas su Seima:

dialogu ir partneriSkais rySiais
gristas ugdymas".

- ,,Mes keliaujame Po Lietuv4".

Grupes aprupintos
kompiuteriais ir
projektoriais.

{staigoje
patobulintas
bevielis intemetas.
Pedagogq
kompetencijos
panaudojimas
vaikq ugdomojoje
veikloje, veiklos
ataskaitos, rezultatq
analize.

Na5esnis ir
produktyvesnis
darbas, profesines
kompetencijos
augimas.
Atsiras galimybe
efektyviau naudotis
Siuolaikinemis
technologijomis,
programomis vaikq
ugdomojoje
veikloje.
Pedagogai kurs ir
diegs naujas idejas,

dalinsis patirtimi.

1.4. IKT
galimybes
darbo
efektyvumui
didinti.

Gautas finansavimas i5

savivaldybes loPSelio-darZelio

kiauro stogo atnauj inimui.
Vykdyti vie5ieji Pirkimai CVPO.

Pagerejo antro auk5to gruPiq

sanitarinis stovis, nebevarva
grupese nuo lubq vanduo.

Pateikta parai5ka

stogo dangos
remontui.
Gautas
finansavimas i5

savivaldybes.
Sutvarkytas ir
atnaujintas ugdYmo

istaigos dviejq
korpusq stogas.

Pageres istaigos
sanitarines
higienines s4lygos,
padides pastato

ilgaamZi5kumas.
Pageres grupitl
higieninis ir
estetinis vaizdas.
Bus uZtikrintas
vaikq ir darbuotojq

1.5. {staigos
pastato stogo
renovavimas.

tos i5 dalies d6l numa
PrieZastys, rizikos

@igos finansiniai istekliai,
2LN.prd.gt" po lauko irengimais saugi

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos irnustatytos, bet lvykdytos
(nildoma. ieiiuvo atlikta papildomq, svaritl istaigos veiklos rezultatams) .. . - - -

po*it it Svietimo istaigos veiklai
UZduotvs / veiklos



3.1. Padarytas remontas vienos grupes, virtuvele,
prausykla isigyti nauji baldai, inventorius.

Pagerejo sanitarines higienines s4lygos,

estetinis vaizdas. Grupes atitinka
higienos normq reikalavimus.
Sukurta saugi ir patraukli erdve

darZelio aik5telese ugdyiniams Zaisti ir
sportuoti vasaros metu.

3.3.Pakeisti 4-ose grupese langq roletai. Pagerinta grupese higienos nonnrl
reikalavimai. Vaikai bus apsaugoti nuo

tiesioginiq saules spinduliq miego metu,

3.4. Pravesta paskaita t6vams apie vaikq sveikatos

sutrikimus, kokie vaikai gali lankyti istaigq.

Tevai turi btti s4moningi ir pasirupinti
savo vaiku, nevesti i istaig4 sergandiq.

Nuolatinis bendravimas su gruPiq

tevais, siekis surasti kompromis4 iSkilus
gindams tarp tevq

35. Atnaujintas ir pagerintas vaikq maitinimas. Paruo5ti nauji vaikq valgiara5diai su

sveikatai palankiais patiekalais.

Naudoj ami tausojantys gaminimo btdai.
Patiekalai gaminami i5 kokYbi5kq

ekologi5kq Laliav,4, turindiq daugiau

skaiduliniu medZiagrl.

Pasiekti rezttltatai
ir jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatltos
uZduotvs ivvkdvtos)

Siektini rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

rtinimas

-7_;---Duektq& Genoefa Dimaitiene
(vardas ir pavarde)

2019-01-18_
(data)

5 Pqsipkfrr rezrrltn nt uZduotis isivertin

UZduodiq ivykdymo aPraSYmas
PaZymimas atitinkamas

langelis

t1. UZdr"t)" irykdytos i. ui.Srjo kai ku.iros t,tffi Labai gerai tr
Gerai x

53. I"ykdyt". ttk kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E

S,+. UZduotys neivYkdYtos Pag@ Nepatenkinamai E

tobulinti

6.2.

(paraSas)

3.2.Lauko kilnojamq 3 pavesiniq isigijimas.



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
Imiasi esminiq nenumatytq priemoniq vaikq ir personalo gerblviui pagerinti' Nuolat rodyta

apivarstyti skatinimo galimybg. Vertinimas labai

,' W/- rk-0{
brtirliv (data)

(mokyliloje - mCkyttos tarybos

igaliotas asmuo,-svietimo pagalbos istaigoje
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8.,[vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

pareigai igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde)

dotE-a,t -aa
(data)

IV SKYRIUS
KrTV MBTV VEIKLOS UZuUOryS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotYs
772 ain i ir ne dausiau kaiP 5 uZd

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar

nustatytos uZduotYs ivYkdYtos)

9.1.Siekti sekmingos
vaikq turindiq
specialiqlq poreikiq
integracijos igruPes.

Padeti suteikti paslaugas

vaikams, turintiems sPecialiqi q

poreikiq sekmingai integruotis

ibendro ugdymo gruPes,

veliau !mokykl4'
S iekti turindiq sPecialiqi q
poreikiq vaikq PaZangos, kad

atitiktrl jq galimYbes ir
pastangas.
Stiprinamas vaikq
pasitikej imas, diegama
inovatyvi tarPtautine
pedagogine metodika Pagrista
darZelio kultlra.

Seminatai pedagogams apie vaikq su 
I

neiSsivysdiusiais raidos sutrikimais. 
I

Su ivaiiiais elgesio emocijq sutrikimq 
I

turindiais vaikais, veiklas taikysime 
I

gamtoje per praktinius uZsiemimus. 
I

Pagalbos suteikimas tevams , kune

nenoriai pripaZ!sta, kad vaikui
reikalinga specialistq Pagalba.
Sukurta individuali vaikui ugdymo

programa.
Vaiko geroves komisijoje diskusijos,

analize apie vaiko Pasiekimus.
Psichologo ir kitq specialistq pagalba

ypad dideliq poreikiq turintiems
vaikams.

9.2.Tobulinti Suklrus komandini Suorganizuotas Paskaitq ctlqq



bendravimo, etikos, kultfiros
klausimais.
Stiprinamas bendruomenes nariq

tarpusavio ry5ys, puoselej ant darZelio

tradicij as neformaliq susitikimq
metu.

bendravimo ir
bendradarbiavimo santYki

geres paslaugq kokYbe.

Geres atsakomYbd uZ savo

poelgius, nuolat tobulinami bus

bendravimo ig[dZiai, mokes

surasti optimalius Problemq

darZelio darbuotojq
bendravimo sistem4,

kult[r4. Teigiamas

istaigos
mikroklimatas.

Aprupintos likusios gruPes

Siuolaikine kompiuterine technika,

kuri pagerins ugdYmo kokYbg.

I5ry5kes pedago gq komPetencij os

panaudoj imas vaikq ugdomoj oj e

veikloj e, vaikq pasiekimq rezultatq

aralize, gero sio s patirties sklaida.

Saleje modernizuota video ir garso

aparattra. Bus uZtikrinta renginiq
kokybe, vaikq rytines mank5tos metu

bus naudojama multimedija.
Rengiant seminarus, Paskaitas bus

naudoj ama kokYbi5ka vaizdine
medliaga.

Kuriama dinami5ka, atvira,

funkcionali, virtuali
ugdymo(si) aplinka.
Grupes ir salg aPrlPinti
Siuolaikine audio technika,

nauja video medZiaga. Stengtis

visas grupes apruPinti
kompiuteriais.
Sieksime na5esnio
produktyvaus darbo.

Pedagogai dalinsis getqa
patirtimi, darys sklaid4, dides

pasitikejimas savo jegomis.

9.3.IKT galimYbes

darbo efektyvumui
didinti.

Gautas finansavimas i5 ES

proj ektiniq le5q organizuoj ant vaikq

veiklq lauke.
Lauko erdves bus pritaikytos vaikq

edukacinei, spontani5kai veiklai,

atradimams, tyrinejimui. Investicija i
kompetencijos augim4.

{rengtas naujas sporto aik5tynas.

UZtikrintas uZimtumas tenkinti vaikq

fizinius ir sportinius gebejimus.

Tgsiama rengti edukacine sienele

koridoriuje. Tenkinami vaiko
emociniai ir protiniai poreikiai.
Papildytas saleje sportinei ir judriai

veiklai reikalingas inventorius,

irengta nauja sPinta Priemondms
susideti. Veikloje bus Patogiau
kokybi5kai naudoti Priemones,
laikomas inventorius atitiks saugumo

I reikalavimus.

Teikti parai5kq dalYvauti ES

projekte, kur galesime

iSbandyti nauj4 metodik4,
pedagogikos Zinias PritaikYti
veikiant su vaikais lauke.

Bus kuriamos lauko aikStelese

edukacines erdves

tyrinej imams, judriai veiklai,
paZintinei ir meninei ra5kai.

Laikantis naujq EuroPos

s4jungos saugos reikalavimq
aik5tynams, bus uZtikrintas
vaikq saugumas. Po laiPiojimui
skirtomis priemondmis bus

paklota saugi danga.

Pagal galimybes bus

atnauj intas sPorto aikStYnas,

paklota danga, PritaikYtas
sportinis inventorius.

9.4.Tgsti lauko ir
vidaus edukaciniq
aplinkq kflrim4.

savivaldybes leSq.

Pasenusi santechnika gruPiq

virtuvelese, prausyklose ir tualetuose

pakeista nauja.

euteittu puraiSka remonto darbams i5

Atliktas remontas dv

tualetuose remontus, Pakeitus
pasenusi4 santechnik4 Pageres
vaikams sanitarinds s4lYgos'

Ap5iltinus grupes galinE sien4

Atlikus grupirl prausYklose ir

ie bus iSlaikyta tinkama

9.5.Atlikti dalinq
pastato renovacij4,
grupiq remonto
darbus.



oro temperat[ra, maZ,iau

sulauksime nusiskundimq i5

tevq.

sanitariniuose mazguose, virtuvelese,
pagerej o sanitarines hi gienines
s4lygos.

{sigyti nauji grupiq virtuveles baldai.
ApSildyta vienos grupes galine siena,
pagerejo komfortines s4lygos, Sildiau
grupeje.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali biiti neivykdytos (aplinlcyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ldoma suderinus su Svietimo vadovu
1 0. 1 . Neskirtas finansavimas.

1 0. 3.Tredirli u Saliq isipareigoj imq nevykdymas.
lKrmoK
Vcdcja t* ,AE€Z

(data)(vardas ir pavarde)
!e

(SvrtirildiFh{Eib Bls&$t&o teises ir
parOQas-igyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

SusioaZinau.  
OUnit/%o/2

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (data)
€---


