
PRITARTA
Vilniaus m, Ioplelio-darZelio,,Varoelis..
tarybos 2019 m.rzuarua o(6." I --

protokolo Nr. 4 nutarimu

PATVIRTINTA
Vilniaus m. lop5eliodarZelio,,Varpelis..
2019 m. uh.tetu J a. isatcymu Nr. V_ J

WLNTAUS LOPSELTS_DARZELrS,, VARPELIS*

2019 METU VETKLOS PLAI\AS



TURINYS

I. LOPSELIO _ DARZELIO PRISTATYMAS ...................3

1.2 LopSelio - darZelio savivaldos istitucijos .......................3

II. ,,PLAdIOJO* AUDITO ATASKAITA............ ...............5
III. ISTAIGOS STIPRryJU IR SILPNTJJU PUSry BEI GALIMYBry IR GRESMry ANALZE

Iv. LOPSELTO - DARZELTO STRATEGUA ....................8

v. TTKSLAI IR UzDAVINrAr 20tg METAMS............. .......................8

vr. PEDAGOGV TARYBOS PLANAS .......12

VTI.METODINESTARYBOSPLANAS...... ....,...12

VIII. UGDOMOJO PROCESO PRIEZTTfROS PLANAS. ... ... ...........13

IX. KONSULTACTJU PEDAGOGAMS PLANAS... ... .......14

X. DARZELIO TARYBOS PLANAS ... ......I5

)fl. PEDAGOGU KVALTFIKACUOS TOBULTNIMAS... ... ... ... . 16

)ilr. EDUKACTNTUAPLTNKUKTfRMOTRPLETOJTMOPLANAS... .............16



I. LopSELro - uanZruro pRrsrATyMAS

1.1. Duomenys apie istaig4:
Pavadinimas Vilniaus lop5elis-darZeli s,,Varpelis"

Steigejas

Teisine forma Savivaldybes bi udZetine istai ga

Teisinis statusas Juridinis asmuo

Tipas Lop5elis - darZelis

Paskirtis Neformaliojo ugdymo nrLokykla

Ugdymo kalba Lietuvitl kalba

Pagrindine veiklos rfiSis Ikimokyklinis ugdymas, prielmokyklinis ugdymas

{klrimo data 1979 m. rugsejo 01d.

{staigos vadovas Direktore Rasa Pudiene

{staigos adresas Ukmerges g. 204, LT -07 16l Vilnius

Telefonas (8-5) 424845, (8-5) 4t7ct20

Elektroninis pa3tas rastine@varpelis. lm. lt

Internetine svetaine www. varpelis. vilnius. lm. lt

1.2. Lop5elio - darielio savivaldos institucijos
o LopSelio-darZelio taryba - auk5diausioji istaigos savivaldos institucija, atstovaujanti

vaikams, pedagogams, t€vams (globejams, riipintdams) ir vietos bendruomenei.

t Molqrtojq taryba - tai nuolat veikianti lop5elio-darielio "Varpelis" savivaldos institucija

mokytojq profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams sprgsti.

o Metodine taryba - tai veikianti mokytojq grupe, organizuojanti ir koordinuojanti istaigos
metoding veikl4.

o Darbo taryba - darbuotojq atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojq profesines, darbo,

ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantisiq interesams.

o Lop5elio-darZelio grupiq tevq komitetai - skatina ir vienija ugdytiniq tevus altyviai
dalyvauti sprendiiant vaikq ugdymo, ugdomosios aplinkos kfirimo klausimais

Vilniaus m. savivaldybes taryba, Konstitucijos pr. 3, Vilnius



1.3. Ugdytojai
Lopselyje- darte\je dfiba24pedagoginiai darbuotojai. IS jq t9 mokytojq, vykdandiq ikimokyklinio
ugdymo program?, 2 mokytojai, vykdantys prie5mokyklinio ugdymo progftrnnQ, I meninio ugdymo
mokytojas, I logopedas, I psichologas.

AukStasis

IS jrl

ikimokyklinio

ugdymo

specialybe

AukStesnysis
I5 jq ikimokyklinio

ugdymo specialybe

13 9 ll 9

1 pav. Pedagogq i5silavinimas

Dauguma pedagogtl yra igrjg aukstaii issilavinim4, ikimokyklinio ugdymo specialybg. Trys
Siuo metu dirbantys pedagogai vilniaus kolegijoje studijuoja ikimokyklinio ugdymo specialybg.

i'emiau2 paveiksle pateikiama pedagoginiq darbuotoiq kvalifikacija:

Vyresnysis molqrtojas Mokyoj as rreto,J-lrkas Be kvalifikacines
kategorijosl7 4 J

2 pav. Pedagoginiq darUiltojtl kualififac{,a

3 paveiksle pateikiamas istaigos pedagogrl darbo staZas.

{staigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, Salies, kvalifikacijos kelimo seminaruose.

Nuo 4 iki l0 met4 Nuo l0 iki 15 metq 15 ir daugiau metq

3 pav. Pedagogq darbo stras



u. ,,plAilolo" AUDrro ATASKATTA

2018 metais rugsejo - spalio menesi istaigoje atliktas platusis auditas. {staigos veiklos
kokybes isivertinimas vykdomas vadovaujantis lsivertinimo rekomendacijomis (,,Bendrojo
lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijos" 200g m.). Atlikus,"platqii audit4.., buvo
iSanalizuotos visos Sesios ikimokyklines istaigos sritys, ivertinant kiekvien4 veiklos rodikl! bei
pagalbini rodikli pagal keturiq rodikliq skalg:

4 -labai gerai - vyrauja pasiekimai

3 - gerai - pasiekimq daugiau nei trEkumg

2 - patenkinamai - yra rimtq trfikumq,

I - nepatenkinamai - vyrauja tr[kumai.

Apklausoje dalyvavo 20 pedagogq.

l.l. Mokyklos verfybes
1.2. Mokyklos ivaizdis
1.3. Mokyklos vidaus ir i5ores
ry5iai

1. 1.2. Aplinkos svetingumas,
saugumas, estetika
1.1.1. Vaikq kultiira
1.2.1. Tapatumo ir
pasididiiavimo j ausmas
I .2.2. Mokyklos populiarumas
ir prestilas
1 .2.3 . lv aizdZio kiirimo kultiira

1.3.2. Bendravimas ir
bendradarbiavimas su
socialiniais partneriais
1.3.3. Atvirumas pokydiams
1 . l .3.Mokyklos mikroklimatas
I . 3. I .Mokyklos bendruomends
nariq bendravimo ir
bendradarbiavimo kokybe
1.3.4. Lop5elio - darielio vieta

VAIKO UGDYMAS TR
UGDYMASIS
2.1. Ugdymo turinys
2.2. U gdymo(si) turinio ir
procedEry planavimas
2.3. Ugdymo(si) proceso
kokyb0
2.4. Seimos ir mokyklos
bendradarbiavimas ugdymo
procese

2. I .4.IJ gdymoci) aptrnkos,
priemoniq atitiktis
2.3. l.Ugdomosios veiklos
tikslingumas, kfrrybi5kumas
2. 3.3.Mokytojo ir ugdytinio
s4veika
2.3 . 4 U gdymosi motyvacij os
palaikymas
2. l.3.Programq atitiktis vaikq
ugdymosi poreikiams
2.3.2.U gdymo organizavimo

2.2.3Metodine --p"g"i6;
planavimui
2.2.2. Planavimo kokybe
2.1. I . Programos atitiktis
2.1.2. Programrtr derme
2.4.2. Seimos informavimo
apie vaik4 kokybe

vArKO UGDYMO(SD 3.1.1. Yaiko dirornos
vertinimo sistema

3.?,3. Speciatirtirt- poreikirl
vaiku usdvmosi oaianon



3.1. Vaiko raidos ir pasiekimrl
vertinimas
3.2. Vaiko pasiekimq kokybe

vairiais amiiaus tarps;niais

3.2.2. Vaiko pasiekirnLai
prie5mokykliniam e arniiuj e
3.2.1. Vaiko daroma ltaianga

3.1.2. Mokytojq ir tevq veiklos

PARAMA IR PACALBA
VAIKUI, SEIMAT
4.1. Vaiko teisiq garantavimas
rr
atstovavimas
4.2. Y alko poreikiq tenkinimas
4.3. Parama ir pagalba Seimai

4.2.1. Individualiq vaiko
poreikiq tenkinimas
4.1.2. Vaiko teisiq
garantavimas mokykloj e
4.1.3. Vaiko teisiq
atstovavimas vi suome nej e
4.2.2. Vaiko asmenines rai5kos
tenkinimas
4.1.1. Vaiko teisiq

indejimas dokumentuose

4.2.5. eagalbt- specialiqlq
poreikiq vaikams
4.2.4. Vaiko sveikatos
stiprinimas

5. L Personalo politika
5.2. Materialine aplinka
5.3. Finansiniai i5tekliai

5. 1.3.Galimybiq tobuldti
sudarymas
5.1. 1. Personalo formavimas
5.I.2. Personalo kompetencija
ir jos panaudojimas
5.3.2. BiudZeto tvarkymo
sistema

6.1. Vidaus auditas
6.2. Strateginis mokyklos
planas, metine veiklos
programa bei jq
igyvendindamas
6.3. Mokyklos vadovq veiklos
veiksmingumas
6.4. Valdymo ir savivaldos
derme

MOKYKLOS VALDYMAT
atstovavimas ir
reprezentavimas
6.3. l. Vadovo profesirre
kompetencija
6.3.3. Santykiai su personalu,
komandr4 telkimas
6.1.2. Vadovo dalyvavimas
vidaus audite
6.4.3. Savivaldos ir

6.3.2. Lop5elio - darZellio

administracijos sprendimq ir

6. 1 . LMokytojq dalyvavimai
vidaus audite
6.1.3. Vidaus audito rezultatq
panaudojimas
6.2.1. Strateginio plano
strukt[ra ir turinys
6.2.2. UZdaviniq
igyvendinimas
6.4.2, Lop5elio - darZelio
savivaldos veiklumas

rSvanos

ISanalizavus pladiojo audito gautus rezultatus, galima pastebeti, kad vyrauja 3 lygis, tai
reiskia, jog istaigoje privalumq daugiau negu tr[kumq. Palyginus veiklos sridiq lvertinimo
rezultatus , geriausiai ivertinti iStekliai (lg%),etosas (|7%),vaiko ugdymo(si) pasiekimai (17%),
vaiko ugdymas ir ugdymasis (17%),mokyklos valdymas (l6o/o),parama ir pagalba vaikui, seimai
(l4o/o)' Bendruomenes individuali patirtis bei nuomone parode Siuos pagrindinius privalumus:
lopSelio - darzelio vertybes, ugdymo turini, personalo polil;ik4. Didiiausi triikumai isskirti -
vertinant vaikq pasiekimq kokybg, ugdymo(si) turinio ir procesq planavim4, vaiko poreikiq
tenkinim4.



Stipriausi pagalbiniai rodikliai:

1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika - 3,5

2.l.4.Ugdymo(si) aplinkos, priemoniq atitiktis vaikq amZiui, poreikiams bei interesams - 3,5

5.1.3. Galimybiq tobuleti sudarymas - 3,5

Silpniausi istaigos pagalbiniai rodikliai:

3.2.3. Specialiqjq poreikiq vaikq ugdymosi paianga - 2,4

2.2.3. Metodine pagalba planavimui - 2,5

4.2.5. Pagalba specialiqiq poreikiq vaikams - 2,5

III. ISTAIGOS STIPRIUJTT IR SILPNUJU PTTSIU
BEI GALIMYBIU IR GRESMIU ANALIZE (SSGG)

Lop5elis-darZelis atviras ir svetingas .

Sveikatos stiprinimas yra itrauktas i
ikimokyklinio ugdymo mokyklos veikl4.
Sukurtos geros materialines s4lygos vaikams
kfrrybiSkai tobuleti.

Ne visada bendruomenes santykiai grindZiami
pagarba ir abipusiu pasitikejimu.
TrDksta kokybi5kos psichologines ir socialines
pagal bos ugdytiniams, t0vams, mokytoj ams.
TrDksta patirties bei aktyvaus lstaigos
dalyvavimo respublikiniuose, miesto
organizuojamuose proj ehuose, konkursuose.
Lauko aik5teles franga pasenusi, neatitinka

Nera;ivairoves dirbant su Seima, nepatant a
infon:nacijos tevams apie vaiko ugdym4(si)
darilelyje, del to i5kyla konfliktines situacijos.
Nepilnai realizuojamas darZelio potencialas
vaikq sveikatos stiprinimo srityje.
Vangus inovatyviq priemoniq ir metodq
nauddimas ugdymo procese.

Stiprybes Silpnybes

Galimybes Gresmes
DarZelyj e-mokykl oj e inicij uoj amas komandini s
darbas veiklos vertinimui, ugdymo plano
rengimui, veiklos plano rengimui ir t.t.
Lop5elio - darZelio Vaiko geroves komisija
rgcrjuoja mokytojq ir tevq bendradarbiavim4
SUP ir vaikq, turindiq ugdymosi ir elgesio
sunkumq klausimais.
DarZelio-mokyklos bendruomene padeda siekti
tikslq ir inicijuoja pokydius.
Atnaujinti ir tobulinti edukacines aplinkas.



Problemos, susijusios su istaigos veikla.

Didejant vaikq su elgesio ir ugdymo(si) sunkumais trfiksta logopedo, socialinio pedagogo,

sveikatos prieiiiiros, psichologo, specialiojo pedagogo etatq. Reikia isirengti relaksacing erdvg,

isi gytl ugdymosi priemoniq special iqi q poreikiq vaikams.

Reikia uztikrinti lauko iaidimq aiksteliq atitikim4 reikalavimams.

ry. LOPSTTTO - DARZELIO. STRATEGIJA

Vizija: saugi, atvirakaitai, bendradarbiavimui, tobulejimui istaiga, propaguojanti ir puoselejanti
kiekvieno vaiko diiaugsm4 ir sekmg.

Misija: bendradarbiaujant su ugdytiniq Seimomis, brandinti harmoningq asmenybg humani5kumo,
pilietiskumo ir demokrati5kumo principais, ruo5ti j4 integruotis i nuolat besikeidian6i4 ir atvir4
visuomeng.

Filosofija: vaikas - didZiausias turtas, viskas jo gerovei, saugumui, jo gebejimq ir galiq pletrai.

Prioritetinds sritysl

1. Sveikas maistas - sveikas vaikas.

2. Inovatyvir4 ugdymosi aplinkq k[rimas.

3. Partrreryste su Seima.

V. TIKSLAI IR UZOAYTXTAT2OIL METAMS

1. Sutelkus istaigos i5teklius, turtinti, modemizuoti ir gerinti ugdymo(si) aplinkq, kuriant
saugias netradicines erdves.

2' Pasitelkiant pedagogq ir tevq bendruomeng, uZtikrinti pedagogq ir kitq bendruomenes nariq
augim4, siekiant kokybi5ko ugdymo.

3. UZtikrinti ugdymo turinio individualizavimqSUP ir elgesio bei ugdymosi sunkumq

turintiems vaikams.

I



UZdaviniai
(kiekvienam
tikslui

fgyvendinimo
priemonOs

Tikslo
igyvendinimo

vertinimo

l.Sutelkus

istaigos i5teklius,

turtinti,

modernizuoti ir
gerinti

ugdymo(si)

aplink4, kuriant

saugias

netradicines

erdves.

I.l. Kurti saugias

netradicines

ugdymo(si) erdves,

panaudojant

prevencines,

modernias ir

inovatyvias

ugdymo(si)

priemones lauke.

{sigyti lauko

sensorines bei

tyrinejimo

priemones.

Papildyti lauko

Zaidimq aik5teles

naujais irenginiais

vaikq ktrybinei,

Zaidybinei ir
judriai veiklai

organizuoti.

2019 m. Direttorius,

direktoriaus

pav. iikio

reikalams,

sveikatos

stiprinimo ir

ekologine

grupes.

Bus irengtos

erdves

tyrinejimams,

gamtines

aplinkos

paiinimui,

priemones

sensoriniam

ugdymui ir

ekologinis

takas.

1.2. Siekti

patyriminio vaikq

ugdymosi

sukurtose erdvese

organizavimo

darZelyje.

fsigyti daugiau

inovatyviq

ugdymo(si)

priemoniq vaikq

veiklai

2019 m. Direktorius,

direktoriaus

pav. tikio

reikalams

Vaikq

ugdymui(si) bus

isigytos

Siuolaikines

priemones:

Sviesos stalai ir

interaktyvios

grindys.

1.3. Tobulinti

pedagogq

kompetencijas,

pritaikant ir

naudojant

elektroninio

dienyno sistem4

,,Miisq darZelis".

Elektroninio

dienyno sistemos

idiegimas,,M[sq

darZelis"

2019 m.l1

pusmetis

Direktorius Atlikri

parengiamieji

darbai sistemos

,Mtisrl darZelis"

diegimui.

Atlikta sistemos

galimybiq

analizl.



2. Pasitelkiant

pedagogq ir tevg

bendruomeng,

uzrikinti

pedagogq ir kitq

bendruomenes

nariq augim4,

siekiant

kokybiSko

ugdymo.

2.1. Siekti, kad

tevai taptq ugdymo

proceso partneriais,

dalyviais bei

organizatoriais.

l. Tevq

susirinkimq metu

supaZindinti su

vaikq pasiekimq

apraSu.

2. Rengti

individualius

pokalbius su

tevais.

3. Skatinti tevq

dalyvavimq

organizuojant bei

pravedant veiklas

su teveliais.

Mokytojai,

dirbanfs pagal

ikimokyklinio

ir

prieSmokyklini

o ugdymo

program4,

psichologe,

logopede

Bus sukurtas

vaikq pasiekimq

ir paZangos

stebejimo,

fiksavimo ir
vertinimo

apra5as. Bus

apsvarstSrta

Mokytojq

Tarybos

posedyje.

Tevai dalyvaus

grupes veikloje,

Sventese,

ekskursijose,

parodose, grupirl

projektuose,

renginiuose,

kurs edukacines

aplinkas,

tiesiogiai veiks

kartu su vaikais.
2.2. I5rySkinti

stipri4sias ir

tobulintinas

jstaigos puses.

Anketine tevq

apklausa,,Kokia

yra ir turetq bEti

jstaigos

bendruomene?"

Balandiio

geguies

men.

Koordinacine

grupe

Bus atlikta

kiekybine

duomenq

analizl.

Duomenys

panaudoti

istaigos veiklos

tobulinimui.
3. UZtikrinti

ugdymo turinio

individualiz-avim

Q SUP ir elgesio

3.1. Laiku suteikti

psichologing ir

socialing pagalb4

Sprgsti problemas

su VGK,

kylandias ugdant

SUP vaikus,

Pagal

poreiki

Mokytojai,

dirbantys pagal

ikimokyklinio

ir

VGK

posediiuose

pedagogams bus

suteikta



bei ugdymo

sunkumr4

turintiems

laikams.

vaikams irjq
Seimoms.

ugdymosi ir

sunkumq turindius

vaikus.

prieSmokyklini

o ugdymo

programa

VGK nariai,

psichologe

konsultacine

pagalba

sprendiiant

vaikq elgesio

problemas bei

sveikatos

sutrikimus,

turindiq vaikq

integracijos

klausimus.

3.2. SusipaZinti

su,,Socialinio

elgesio programa"

Socialinio elgesio

programos

pristatymas.

2019 m.

sausio mdn.

Psichologe 90 proc.

pedagogrl

susipaiins su

socialinio

elgesio

programa.

3.3. Ugdyti vaikq

socialinius

gebejimus.

Socialinio -

emocinio ugdymo

programos

,,Kimochis"

taikymas

2019 m. Mokytojai,

dirbantys pagal

ikimokyklinio

ir

prieSmokyklini

o ugdymo

programas,

psichologe

Program4

,$imochis"

taikys

,,BoruZeliq" ir

,,Nyk5tukq"

grupirl

mokytojai

METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMO LIWTTANIT NTZUTTITAI

Sukurtos modernios, palankios vaiko sveikatai ir aktyviai veiklai erdves.

Sveikos gyvensenos sklaida.

Sekmingas bendravimas ir bendradarbiavimas su tevais ir socialiniais partneriais, aktyvus jq
dalyvavimas renginiuose ir ugdymo veikloje.

uztikrinta ivairiapuse pagalba istaigos bendruomenes nariams.

Geras mikroklimatas skatina bendruomenes nariq iniciatyv4, veikl4, nor4 tobuleti.

11_


