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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLAI\O IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

Lopietis4arielis ,,Obelili" veiklq organizavo vadovaudamasis 2019-2022 m- strateginiu planu,

ZOZO-ZOZI*. istaigos veiklos plaiu, iemdamasis ikimokyklinio ugdymo programa, kvahlikallios

tobulinimo programa, ubibriittl ilgalaikitl ir trumpalaikiry ptanry uidaviniry, proiektinis veiklos

igwendinimu:

(Igdymo kokybis tobulinimas uZtikrinant turinio kaitq, modernizuoiant aplinkq.

. Srau.ytos s4lygos darbuotojams tobulinti kvalifikacij4, parengti profesinio tobulejimo planai,

uZsakyta ritie*s pedagogams VIP naryste ,,Pedagogas. lt.'o ir,,Ugdymo meistrai"'

o Pravesti nuotoliniai mokymai administracijai, pedagogams ,,Mfisq darZelis"'

o Sudaryta galimybe istaigos mokytojams, tevams naudotis Siuolaikine vidinio ir i5orinio

komunikavimo sistema, elektronine aplinka,,Mlsq darZelis".

o I5klausyti skaitmeninio raStingumo kursai 1l pedagogq'

o paskaitos specialiqfq ugdymo(si) poreikiq specialistams, mokytojq padejejams, dirbantiems su

spec. poreikiq vaikais.

o Skiriama laiko savisvietai, naujq nuotolinio mokymo platformq studijavimui.

o Vykdomas darbuotojq veiklos isivertinimas, ieskant efektyvesniq budq uqdymo kokybei.gerinti

(pedagogq kompetencijq isivertinimo ataskaitos, refleksijos, asmeninio tobulejimo planai).

Pedagogams bfrtini pokyiiai mokymosi aplinkoie, ugdymo valdyme:

o Mokymosi motyvaci;os skatinimas: 1 pedagogas baige ikimokyklinio ugdymo pedagogikos

I trk;i"*o studijas, l"- ugdymo mokslq magistro studijas, 1 - pradinio ugdymo studijas.

. Siekiama aukltesne, krulifika.ijos: 1 pedagogas atestuotas vyresniojo mokytojo kvalifikacinei.

kategorijai,2 pateikti praiymai ry.. rnbtytojo, r mokytojo metodininko kvalifikacinei kategorijai.

. Ikurta Zatio3i lauko galerija, vaikq poilsiui ir pramogoms irenglos 3 lauko terasos.
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Turtinamos lauko aiksteliq edukacines erdves: sporto zona su krep5inio iranga, paZintine virtuali

siena su pauk5diais ir vabaliukais, k[rybines erdves papildytos naujomis priemonemis, zona vaikq

ekologiniam darlui, lysves.

Siekiama suteikti pagalb1spec. poreikius turintiems vaikams: su spec.poreikiq vaikais dirba

mokytoj o padej ej as, teikiama logopedo, socialinio pedagogo pagalba'

Vykdoma socialinio-emocinio intelekto ugdymo(si) programa,,Kimochis", edukacines

pievencines pamokeles, akcijos, uZsiemimai (,,Be patydiq - s4moningumo didinimo menuo"'

,,Ga**o sa,iaite", ,,Toleraniijos diena", ,,Emocijq dirbtuveles", ,,Draugo diena", i5vykos i
saugaus eismo centr4, bibliotek4 ir kt').
VGK darbo organizavimas, kriziq valdymo tvarkos apraSas.

Grupese - atskira zona spec. poreikius turintiems vaikams.

Sukuriamos palankios sElygos vaikui dalyvauti neformalioje ir papildomoje veikloje: Sokiq

studijos, krep5inio, anglq kalbos, LEGO bureliq veikla.

D srZelio bendradarbiavimas, s augi aplinka, sve ika b endr uomeni.
puoselejamas komandinis darbas - du pedagogai aktyviuoju ugdymo(si) metu grupeje, suburtos 5

neformalios bendramindiq grupes projektinei sklaidai: saugios ir sveikos gyvensenos stiprinimo,

ekologinio Svietimo, socialinio ir emocinio ugdymo, kalbines rai5kos, menines ktrybines rai5kos.

projektine veikla bendramindiq komandose, ypatingq savaidiq organizavimas (,,Knygq namai",

,,skaitykime ir kurkime"; ,,Geltonas darZelio gimtadienis"; ,,Moliiigq Sviesa"; ,,Kaledinis

kiemelis", ,,Sniego gel6s" ,,Graili Lietuva", ,,UZauginti lysveje" ir kt')'

Galimybe dalyvauti parodose, konkursuose, varZybose, ekskursijose, edukacinese iSvykose,

koncertuose 1,,tS vaiko Sirdeles skamba Seimai dainel6", muzikos instrumentq paroda

,,Ekoritmas", ,,Mafuieiituristai-2021", ,,AS b€gtt'2021", ,,A5 r0Siuoju", Vaikas ir gamta'' ir kt')

Saugumui ir sveikatos stiprinimui vykdomi renginiai, uZsiemimai vaikams, bendruomenes

,ru.iirrr, (renginys ,,Biik iurrgrt kelyje", darbuotojams ,,Sportuoju neblogiau uZ vaikus")'

RespubtikineJ ikimot<ytliniq iitaigq darbuotojq asociacrjos ,,Sveikatos Zelmeneliai" 16 nariq.

Aktyvi sportine veikla su klno kultflros specialistu skirtingoje erdveje (saleje, grupese' lauko

kieme, Salia esandiame Parke).
Vykdoma informacijos sklaida (istaigos internetineje svetaineje, prane5imai el'_paitu,

ellktroniniame dienyne ,,Mlsq darZelis", skelbimai darZelio vidaus ir lauko erdvese).

plediami rySiai su ivairiomis ikimokyklinio ugdymo ir kitomis istaigomis: Vilniaus ir kitq miestq

darZeliais, aplinkosaugos institucijomis (ilgalaikis projektas ,,Mes ruSiuojam")

Glaudus bendradarbiavimas su PPT, NVSC, Vilniaus m. Ikimokyklinio skyriaus

specialistais, Vilniaus m. savivaldybes visuomenes sveikatos biuro specialistais.

RUpirurnuri vaikq sveikata, maitinimu. Bendradarbiaujant su tdvais, alergi5kiems vaikams

taikomas palankus valgiara$tis. Dalyvaujame sveikatos projektuose ,,GraLi Sypsena", ,,Sveiki

dantukai'., Vaisiq ir darZoviq skatinimo programoje.

{staigos materialinis bazis turtinimas, aplinkos modernizavimas.

istaigo.ie greitas bevielis internetas, visose grupese atnaujinti kompiuteriai, 10 grupitl taikoma

multlmedija iranga, 1 grupeje informacinis monitorius, 1 grupeje - interaktyvi sienele

,,Knoocker".



r Didele istaigos teritorijos aplinka su senais mediiais, $laitu (nuolat genejamos vaismediiq $akos,

teikiami pralymai aplinkosaugos institucijoms del nudfiflvusiq ir nesaugiq mediiq sutvarkymo,
r0pinamasi lapq, Iiuklliq i5vetimu).

r Ugdymo istaigos erdves naudojarnos socialiniams ir kultfrriniams renginiams, bendruomends

darbg ekspozicijoms rengti. Dartelio galerijoje, laiptinese, koridoriuose pristatomi vaikq ir
aukletojq k0rybiniai darbai. Koridoriuje rengiama edukacine-sensorine erdve, socialinds-emocines

sieneles, paiintiniai stendai. Lauko kieme irengti eismo takeliai, zonos sportinei veiklai, lysves,

Siltnamis * sodinukams, darlov0ms auginti.
r Atnaujintas logopedo kabinetas, papildyta Siuolaikinemis ugdymo(si) priemonemis.
. Atlikta$ 1 grupes kapitalinis remontas r0bineles, virtuveles, prausyklos ir tualeto erdvese, lop5elio

miegamuosiuose patiesta nauja grindq danga, pakeisti baldai (spinteles, staliukai su kedut0mis).

r Lauko kiemo aikltelese atnaujintos smelio deZes, isigytos kilnojarnos palapinis, stacionari
pavesine * namelis.

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UznUOrYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pasrindiniai nra0iusiu mstu veiklos rezultrtai

Metq ulduotys
(toliau * ulduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos ulduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1. Uitikrinri
ugdymo
paslaugq
kokybE ir
atliepti
$vietimo
i5S0kius.

Tobulinti ir
atnaujinti
pasiekimq
vertinimo sistemq.
Sistemingai
perduoti iinias
grupiq ugdytiniq
tevams
panaudojant
elektronini dienynq

,,M8sq darZelis'0.
Kurti inovatyvrl
ugdymo turini
naudojant IKT.
Skatinti
projektines veiklas
netradicinese
erdv€se.

Metuose 2 kartus vyksta
prieSmokyklini o amiiaus
vaikq vertinimas pagal
atnauj intq pasiekimq ir
paiangos verlinimo
sistenr4.
Planq, vaikq pasiekirnq
ir paZangos vertinimas,
bendravirnas su tevais IT
sistemoje,,Mtsq
dartelisoo. Naudojasi
100% pedagogq ir 90%
tevq.
2021 rn. II ketvirti
organizuotas seminaras
pedagogams planavimo,
vaiko pasiekimq
vertinimo tema.
Dalyvavo 80%
pedagogq.
Pravesta ir stebeta veiklq
nuotoliniu bfrdu, kuriose
apie 50% pedagogq taikcr
inovatyvius, ivaik4
orientuotus ugdyrno
btdus naudojant IKT
Pateikti pasifrlymai
veiklos kokybei gerinti.

Vaikq pasiekimq
vertinimas vyko
elektroniniame dienyne
nuo 2021 m. rugsejo men.
100 % pajegumu.
Tevq informavimas per
SiuolaikinE skaitmening
informacinq sistemq nuo
2021m. rugsejo men. 90
%
Pedagogams i(pirkti
seminarq paketai

,rPedagogas.lt",,rUgdymo
meistrai" nuo 2021 m.
sausio men. 100 %
Pedagogq dalyvavimas
ilgalaikeje Besimokanliq
darieliq tinklo
programoje, skirtoje
STEAM filosofijai,
kitokiai ugdymo s4veikai,
uZtikrinandiai kokybiSkq,

itraukq ir prasmingq
ugdymE.
Pedagogq geroji patirtis
naudojant naratyvinio
Zaidimo metod4,
nuotoliniu btdu, rengiant

1.



vaizdinius iralus, laikantis
asmens saugumo
reikalavimq. Taiko 40%
mokytojq.
Dartelio projektas
gimtadieniui. {staigos
vidaus ir lauko erdves
pri taikytos edukacinei
veiklai (atskira kiemo zona
judriai veiklai, kilnojamas
sportinis inventorius, vieta
saugiam eismui, klifi{iq
ruoZas, menolauko
galerijos, emocijq
dirbtuveles ). I5pildyta
100%
Vaikq ugdomoji veikla
vyko netradiciSkai:
irrteraktyvioje
Naci onal inio lankytojq
centro erdvese, kaimo

i turizmo sodyboje, saugaus

eismo centre, bibliotekoje,
dalyvavo 60%

Renkasi kitokias veiklas
bei erdves: netradicine
biblioteka koridoriuj e,

maisto ruolimo erdve,
vaistaioliq dariel is, sodo
gerybes Siltnarnyj e, paliq
iSaugintas derlius
lysvese, parodq kiemelis.
Vytesniqjq grupiq apie

70 % vaikq veiklos
vykdomos netradicilkai,
uZ istaigos ribq.

Suburtos bendraminiiq
grup0s projektinei sklaidai :

saugios ir sveikos
gvensenos skatinimo,
ekologinio Svietimo,
socialinio ir emocinio
ugdymo, kalbines rai$kos,

renginirtr ir pramogines
veiklos, darlelio aPlinkos
kBrimo ir puo5imo.

Dalyvavimas 90 %
Paruo5ta lauko terasa

bendravimui prie
arbatoslkavos
darbuotoj ams, vaikam s,

tevams. Iki 2021 m" liePos

m6n., dalyvauja 70 %
Progines Sventes,

renginiai darbuotojams,

I dalyvaujandiq 90%

Susitikime dalyvavo 80%
bendruomenes nariq imtasi
veiksmq konfl iktuoj andiq
sruoiu stabilizavimui ir

Organizuotas pedago gr1

bendradarbiavimas
komandose, taikant

,,Draugi5kos veiklos'o
metodq.
Organizuota
individual0s pokalbiai,
kuriame dalyvavo ne

maiiau 80%
bendruomenes nariq.

Organizuotas
susitikimas istaigos
darbuotoj ams pozitYvaus

bendravimo, geros

savijautos darbe tema.

{staigos
bendruomene kuria
ir pletoja naujas
komunikavimo
formas.
Palanki emocine
aplinka sukuria
teigiamus santykius
taqp visq
dirbandiqjq.

2. Saugios
emocines
aplinkos ir
pozityvaus
mikroklimato
k0rimas.



konfliktq pusiq poveikio
malinimui.
Analizuoti 3 atvejai
darbuotojq emociniam

,,pervargimui" 2021m.
birtelio-spalio men.
pasitelkiama Darbo
Taryba. Nagrinetas I
prane5imo atvejis.
Motyvuojamas,
palaikomas bei skatinamas

darbuotoj q isitrauki mas

savo darbe, kuris didintq
darbo presm?, Padetq
jausti jo svarbq.

Individualfs pokalbiai su

darbuotojais 2021 m.
vasario m0n. 90%
Pravesta bendri sPortiniai
renginiai lauke: sPorto

$vent0, ,,AI begu'., vaikq
gynimo dienai - varlYbos

ir rungtynes. Surengtos

aktyvaus judej imo akcijos,

kuriose dalyvavo ne

maZiau kaip 80%
pedagogq ir vaikq'
Mankltai ir judriai veiklai

taikoma IKT, dalYvavcr

apie 80% gruPiq.

2 kartus metuose vYko

talkos, sodinimo darbai

istaigos laliosiose erdvese'

Padaryta apie 60%

i numatytq darbq.

202lm.lapkridio men.

pratu(intose erdvese

rudens instaliacijomis i$

gamtines medZiagos vYko

tyrinejimq savaite .

avo T}Yougdytini

Organizuota 2 sPorto

renginiai su

bendruomene, kurie
vyko lauko erdvese. Per

metus i$ viso Pravesta
apie 80% sPorto veiklq.
2 kartus per savaitq
vyksta mankltos
kompleksai
darbuotojams. DalYvauj a

10% darbuotojq.
Vykdomi tgstiniai 2
gamtosauginiai
projektai. DalYvauja 90%
ugdytiniq"
0rganizuotos
eksperirnentrl, tYrinej i mq

ir atradinrq savaites,

vaikq gamtiniq reitrkiniq
suvokimui.

Organizuoti sPorto

renginius
skatinti.ir sudarYti

s4lygas judeti
visiems
bendruomenes
nariams.
Dalyvauti
gamtosaugos

renginiuose,
skatinti ugdymosi
motyvacija.

3. Uedyti
sveikos
gyvensenos

igfld2ius,
skatinti akryvq
judejim4,
ekologing
savimonq.

f rengta netradicine erdve
pie$imui lauke tarP

medZiq.202lm. sPalio

men.
Nebaigta daZyti, atnauj inti
edukacine sieneld istaigos
koridoriuje,z0o/a
Visos grupes aPrfrPintos

kompiuteriais, I gruPeje

irrteraktyvi sienele

{staigos erdves
naudojamos vaikq, tevq

ir mokytojq darbq
ekspozicij on:s rengti.
Naudojama 70% erdves.

Vaikrl ugdyrnui irengta
grupese multisensorine
aplinka. Wi-Fi bevielis

ry5ys, multimedija iranga

Sukurti saugias,
funkcionalias,
fiziniaktyvum6
ktrybi5kum4,
mqstymq,
patinimq,
skatinand.ios
ugdymo(si) erdves.

4. Kurti bei
atnaujinti
edukacines
erdves,
pritaikYi jas

ivairiq
ugdymo(si)
metodq
diegir:nui



$iuolaikinis infonnaEinis
monitorius.
Atnaujinlos ir nudaiYos
lauko pavesines,
praturtintos erdves' i$
palediq irengtos zonos
vaikq ktrybiniams
laidimams, poilsiui,
interaktyvi gamtosaugine

sienel*.Iki 2021 m.

rugsejo men. DalYvavo
bendruomenes nariai ir
30% tevq.
Muzikiniam vaikq
ugdymui nupirktas naujas
pianinas, muzikines
priemones.202l m.

lapki[io men.

[staigos bendruomene
apieTA% dalyvavo
akcij oj e puoliant istaigos

i erdves pafiq sudaigintais
geliq daigais.
Grupiq vaikai 70%
priii[rejo ir utaugino
dar*oves, vaistaloles.

Praturtintos ir irengtos
lauko edukacines erdves

(lauko ter&sa, sporto zona
su kepSinio iranga,
meno galerija, ivairios
k8rybines erdves),
atnaujintas saleje
inventorius.
Priii&rimos ugdymo

[staigos Zaliosios erdves
(vaistatoliq darZelis,,
vaikq ekologinis darias,
sodinimo lysves).
Dalyvauja 50%
hendruomenes nariq.

tns Rr iwkdvtos iI dnlies dOl numntvB riuikq fiei tokiq buvo

UZduolyq Pri*tastys, rizikqq
Darbo kr0vis nukreiptas imobiltq eduKacmrL{

zonu irengim4.

22. NemrtGiias laukq b(Aigg-tgbs. Didele investiciia, tr[ko le5q'

2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
s' veiklos rezultatams

Utduotys l veiklos Foveikis $vietimo istaigos veiklai

41. NfiA}engtas logopedo kabinetas: sienos,

ap5vietimas, baldai, sedmai3iai, Sviesos stalelis,
(irrnl aikines usdvmo(si) nriemones.

Palankesnes sqlygos specialistams,
geresni ugdymo(si) rezultatai'

3.2- Pastatytal stabili lauko medine pavesine' 2

medtiagines,laukosuoli*d. 

-

Paruo5ta lauko erdve vaikq poilsiui,

usdomaiai veiklai, iaidimams

3 .3.mikfas 
"ienos 

grupes virtuveles, prausyklos

remontas. Pakeista dviejq grupiq grindq dangos'

Isipvta 3 unroems nauii baldai.

UZtikrinta tinkama, higienos normas

atitinkanti , saugi aPlinka.

3.4.

3.5.

sensorine sienele.



ir rezultatai

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

Rezufiatll -'e,tin imo rodikliai
(kuriais vadovaujanlis vefi inama'Siektini rezultatai

ITI SKYRIUS

GEBTJIMV ATLIKTI PAREIGYBTS APRASYME' NUSTATYTAS TUNKCIJAS
YE,RTINIMAS

5. Geb&jimq atlikti pareigybos apralyme nustatytns funkcijas vertinimls

IV SKYruUS
pASIEKTq REZT LTATV yYKDANT UZIUOTIS ISIvERTINIMAS IR

KOMPbTENCIJV TOBULINTMAS

rtinimas

kurias nor'6t tobulinti

V SKYRIUS

KITV METU VEIKLOS UtUUOrvs, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metq ui.duotYs
inut*iorirot n. *uziuu kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 ulduotys)

. 

--..
Vertinimo kriterijai

flii;;;ll*;.t'**c ntl iekant I'unkci ias

faffimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai 

-in Zo--:n 4b/
inir\ naqkirstvmas ln 2a 3n 4s'

,.2.
L ir vidovavimo efe

sebejimq ir igrdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir

t-t

.).
v.
I
5

umas lo 7a 3n 4/
lu 2a 3o 4a/

I SteKIan[ rczurlart(l - -- ia ?a 3o 4y

I lrilqnf rridnntis isivernslt:l(I"u I g&ulf clrl v t [u-u. B--*- --- z-- - l

Uiduoliq ivYkdYmo aPraSYmas 
I

;2. morflt@ena neivykdy'ta pagal sutartus

Pa2yrnirnas
atitinkamas lange!!1

Labai gerai Q
Gerai M

vgnmlmo roslrLlrus .,, . .. - - '' -

ffi noiwkrlvta nasal sutartus vertinimo rod iklius

Patenkinamai I
Nepatenkinamai fl

Z. t Jsiaigos mikroklinrato
istaisos veiklos gerinimui.

lti telkiant bendruomen?
isivertinimas, gautus rezultatus panaud

imas ptanuoti laik4 ir darbus.

o,.1. rurig ill u4ri6lqu u@svv: 'rva 'J -'-J --



Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatYtosSiektini rezultatai

Vykdomi projektai,
atsiZvelgiant i vaikrl savitum4,
poreikius, turimq patirti ir
gebej inrus. 2022 m. sausio-
gruodlio men, Dalyvavimas
1 00%
3 iuolai kines priemones vaikg

ugdyrno(si) pasiekimq bei

individualios paZangos

gerinimui. Alnauj inta 70%
priemoniq, iki 2022 m.
gruodlio men.
Kokybi&am itraukiam
ugdyrnui(si) pritaikYta saugi

edukacine aplinka, erdves.

50% grupiq, iki 2022 m.

rugsijo men..
Mokymai pedagogams,

dirbantiems su specialiqiq

1 poreikiq turinliais vaikais.
I$klausys apie 80% Pedagogq.
Vaiko gerovds komisijos,
specialistq pagalba 100%, Per
7A22 m
Intemetiniame puslaPYj e

pateikta aktuali ir savalaike

informacija apie istaigos veiklq'

Modernizuotas ugdYmo

turinys ir bfidai,
kokybi5kai igyvendinta
ugdymo programa.
Kiekvienam vaikui
garantuojamas
kokybi$kas ugdymas,

ugdymo(si)
prieinamumas ir pagalbos

uirikrinamas specialiqi q

poreikiq turintiems
vaikams.
Mokytojq ig0dZiai,
reikalingivisq vaikq
ugdymui, atsiZvelgiant i
kiekvieno poreikius,
gebejimus.
Vaiko geroves komisijos
aktyvus isitraukimas
100%

I Teitl Svietimas ir
inforrnavimas.

8,1. l. Tobulinti ikimokYklinio,
prie5mokyklinio ir itraukioj o

ugdymo procesus.

Mokymai administracijai
skaitmeninio ir komPiuterinio
ra5tingumo tobulinimui,
didinant fi nansinio ra3tingumo
ly gi. 2022 m. sausio-vasario
m0n.
Tinkamai paskirstYtas ir
nenumatomas lelq tr0kumas
biudietiniq metq pabaigoj e,

ataskaita istaigos tarybai. Iki
2022m. gmodZio m€n.

Darbo tarybos istaigos lesq

skirstymo ir panaudojimo
analiz0I-II pusmetis 2022 m.

sausio-gruodZio men.

Gautq 1,2 procentq gYventojq
pajamq mokesdio lelq
racionalus panaudojimas ir
atsiskaitym as 2022 m. gruodZio

I nren.

Finansinis ra5tingumas
siejamas su matematiniq
geb0jimq tobulinimu,
matuojant pasiekimq
rezultatus.
Finansiniq paslaugq
prieinamumas bei
finansinio ra5tingumo
didininras prisideda Prie
istaigos uZsibre2tq tikslq

igyvendinimo.
U2tikrintas Darbo
tarybos aktyvus
dalyvavimas skirstant
leSas.

&.2. 2. Finansinio ra$tingumo

tobulinimas, finansiniq iStekliq

racionalus, ekonomi5kas,
rezultatyvus pan audoj imas.



5a$uotojrl apklausa,,Jauki

emocine ugdYmo(si) aPlinka ir
mikroklimatas". Rezultaq
panaudojimas santYkiq su

bendruomene gerinimui,
konfliktq sPrendimui. APklausa

Lki2022 m. kovo men.

Tyrimas,,Emocinio intelekto

lavinimo bldai 5-6 m. amZiaus

vaikams". lki2022 m. geguZes

men.
Apklausa darbuotojams

,,Emocine savijauta ir Pagalbos
poreikis", Rezultatai Panaudoti
profesiniq santYkiq
konsultavimui. APklausa iki
2022 m. balandZio men.

Grupines suPervizijos
mokymai personalui' 2022 m.

rugpjudio-gruodZio men.

OatUo ir bendravimo
etika atitinka
auk5diausius visuomenes

socialines kulturos
standartus.
Taikant ivairius ugdYmo

metodus ir btdus
lavinamas vaikq emocinis

intelektas.
Stiprinamas darbuotoj q,

profesinis identitetas,
emocinis i5sivalYmas,
personalo tarPusavio
palaikymas ir kult[ros
formavimas.
UZtikrinta istaigos
bendruomenes fizine,
protine, dvasine sveikata.

93. 1 StaUilaus ir Palankaus
personalo darbui ir vaikq
ugdymuisi emocinio
mikroklimato uZtikrinimas,
vidines ir i5orines
komunikacij o s veiksmingumas'

jstai gd ki.melrengti vaikams

kliUdiq ruoZas, Paklota sPeciali

danga begimo takui iki 2022 m'

spalio men.

Organizuoti 2 ZYgius Prie
Lazdynq skardZio .

Iki 2}22m.gruodZio menesio

atliktas tyrimas del vaikq

savij autos ir sveikatos
pagerej imo .9 0o/o Pagetes iProti s

sportuoti ir noras i aktYvi4

gyvensen4.
Organizuojamos gerumo

akcijos, tolerancijos bei

padekos dienos. DalYvaus 95%

I istaigos bendruomenes.

Sut"rta saugi ir Palanki
erdve fiziniam
aktyvumui, atnaujinat
tinkam4 darZelio

teritorij oj e infrastrukttr4
(aik5teles, begimo takai),
kurioje vaikai nuo

maZens ugdYs iProti
sportuoti.
Savipagalbos gruPes, Prie
apskrito stalo (galima ir
nuotoliniu) tevq,
pedagogq ir sPecialistq
konsultacijos.

8/.4. Saugios ir sveikos
gyvensenos stiPrinimas, vidines

ir i5orines aPlinkos saugumas'

g. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali bfiti ne[vykdytos (aplinkybes' kurios gali turoti

neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pilioma suderinuq su Svietimo i

*sva.6ios i-kubios uZd

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SITILYMAI

tvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

einamaisiais metais.



pandemrjos valdymo priemones. operatyviai bei ti4kamai reaguojama i istaigos bendruomene.s
pra5ymus. Istaieos vidaus bei lauko erdves 2021m. buvo nuolat atnaujinamos. pritaikomos kurybai.
poilsiui. paZintinems veikloms. Istaigos darbuotojai tobulinosi. ieskojo sprendimtl budq. i5eiditt
idejq. kaip palengvinti specialiqirl preikiq vaikq ugdymosi itraukti. Siulome ir toliau tgsti istaigos
personalo Zinir+ tobulinim4 seminarq metu. uZtikrinti darbuotojrl kvalifikacijos kelimo galim),bes. bei
tgsti inovatyviais ugdymo metodais grindZiamas edukacines veiklas.

ni*ft €t fir,ol*l - h d*A;* wu.w a
(vardas ir pavarde) (data)

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

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

M-
(para5as)(mokyklojd- mokyklos tarybos

(valstybines Svietimo istaigos savininko
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas)

fu/w hrtutu /,r4ur7
(data)

(vardas ir pavarde) (data)

/^ ,,

Galutinismetqveiklosataskaitosivertinimut Ad/11Zil4,0,t

SusipaZinau. - , r
,?h'.4,e /cta/i-l /O44'd? di


