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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Yarpelis" 2019-2023-,aJ\ metq strateginiame plane yra numatyti Sie
tikslai:

1. Gerinti ugdymo(si) kokybg, stiprinant bendruomenes ry5ius.

2. Kurti saugi4, sveik4, bendradarbiavimu grindLiamq aplink4.

3. UZtikrinti istaigos vidinE ir i5oring komunikacij4, gerinti ivaizdi panaudojant inovatyvias

informacines komunikacines technolo gij as.

[gyvendinant strateginio plano tikslus pasiekti pokydiai tobulinant ugdom4j4 grupiq aplinkq
diegiant IKT, turtinant darZelio vidaus ir lauko erdves, gerinant ugdymo kokybg, integruojant
sveikatos stiprinimo program4 i ugdymo(si) turini. lgyvendinant strateginio plano pirmeiitiksl4 bei
2020 m. veiklos plane numatytas priemones ivykdyta:

o Ugdymo(si) turinio tobulinimui taikant aktyviuosius ugdymo(si) metodus, visoms amZiaus
grupems isigyti Sviesos stalai, vietoje planuotq dviejq. PrieSmokyklinio amZiaus vaikams .-
nupirktas mobilus interaktyvus ekranas.

o Visoms amZiaus grupems isigyta ugdymo(si) priemoniq skirtq mal5inti vaikq stres4 ir nerimq
bei priemoniq vaikams, turintiems kalbos ir komunikavimo sunkumq.

. Salyje prasidejus karantinui bei isigaliojus apribojimarns, buvo vykdomas nuotolinis ugdy-
mas. Karantino metu 98 proc. mokytojq dalyvavo nuotoliniuose mokymuose, kuriuose pa-
tobulino technologijq valdymo gebejimus.

o Gilinant mokytoiq dalykines kompetencijas vaiko asmeninei paLangai fiksuoti, 98 proc. mo-
b,tojq dalyvavo mokymuose ,,Vaikq pasiekimq ir paZangos fiksavimas bei vertinimas nuo-
tolinio ugdymo metu". Metodiniq pasitarimq metu pasidalintapatirtimi apie praktiSkai nau-
dojamus individualios vaiko paZangos matavimo budus.

. Siekiant bendruomenes telkimo bei tevq isitraukimo iugdymo(si) proces4 organizuoti kury-
biniai projektai. Bendradarbiaujant su tevais, sekmingai igyvendinti projektai: ,,Moliugq i3-
dai go s",,,Zibtntt4 Svie soj e",,,Advento vainikas".

o [gyvendinant antr4ji strateginitikslE ir siekiant iSrySkinti tevams teikiamos informacijos ko-
kybq, atlikta bendruomenes apklausa ,,DarZelio darbuotojq bendravimas ir bendradarbiavi-
mas su t6vais". Sios apklausos duomenyse i5ry5kejusios tendencijos padejo suformuluoti ir
atlikti vidaus darbo kokybes giluminiisivertinim4. fsivertinimui pasirinktas rodiklis,,Seimos
ir mokyklos bendradarbiavimas Apklausoie dal 48 proc. u



tevq. Atlikta isivertinimo duomen4 analizd, kurios rezultatai panaudoti metq veiklos plana-
vimui.
Vaikq emocinds sveikatos stiprinimui socialinis pedagogas vykdo veiklas ikimokyklinio am-

Ziaus vaikq grupese, igyvendinama socialinio - emocinio intelekto ugdymo programa

,,Kimochi". Priesmokyklinio amZiaus vaikq grupeje vykdoma ankstyvosios prevencijos
programa,,Zipio draugai".
Kuriant palanki4 emocing ugdymo(si) aplink4 besimokandios mokyklos nuostatos igyvendi-
nimui, darZelio darbuotojai dalyvavo sisteminiuose mokymuose ,,Savipagalbos grupiq veiks-
mingumas probleminiq situacijq valdyme".
Siekiant jaunq specialistq kryptingo tobulejimo jiems nuolat teikiama metodine pagalba. Mo-
kytojai mentorystes pagrindais teike pagalbq 5 maZesnE patirtiturintiems kolegoms.
BendruomeniSkumo stiprinimui bei vaikq sveikos gyvensenos gebejimq pletojimui parengta
ir patvirtinta sveikatos stiprinimo programa,,Sveika vaikystd", kartu su tevais irengtas pojD-
diq takas. fsigytos 8 naujos diuoZynes lauko aik5telese, atliktas likusiq lauko irenginiq re-
montas.
Atlikta ugdymo(si) aplinkq isivertinimo analize bei parengtas aplinkq tobulinimo kaitos pro-
jektas.

fgyvendinant tredi4ji strategini tiksl4 pasiekta Siq rezultatq: 20 proc. mokytojq su ugdytiniais
dalyvavo respublikiniame projekte ,,Sveikatiada", pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su

lopSeliu-darZeliu ,,Sveikuolis" ir ivykdytas bendras projektas ,,Judrieji Laidrmai ir jq itaka
vaikui", inicijuotas ir organizuotas Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo istaigq projektas

,,Moliiigq suvaZiavimas", inicijuotas ir organizuotas respublikinis ikimokykliniq ugdymo is-
taigq projektas ,,Sodai sodai leliumai", pagerintos higienines ir ugdymo(si) s4lygos atnauji-
nus grindq dangas trijose grupese.

Mokytojai ir Svietimo pagalbos specialistai pilnai ivalde vidines komunikacijos sistemos

,,M[sq darZelis" galimybes.
Siekiant pagerinti vaikq mityb4, formuoti sveikos gyvensenos igldZius, atliktas vaikq val-
gymo iprodiq stebejimas. Atlikus stebejimo rezultaq arralizg,pradetas keisti vaikq maitinimo
valgiara5tis. Dalyvauta ES remiamose programose: ,,Pienas vaikams" ir ,,Vaisiq vartojimo
skatinimas mokyklose"

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZUUOTI S, REZULTATAI IR RODIKLIAI

P diniai usiu metu veiklos rezultata

Metq uZduotys (toliau

- uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovauj antis veftinama,
ar nustatl,tos uZduotys iwkdytos)

Pasiekti rezultatai ir jt1
rodikliai

1.1. Tobulinti vaikq
pasiekimq ir
paZangos

stebejimo,
fiksavimo bei
vertinimo sistem4

Gerinti
formuojamojo
vertinimo kokybg.

Organizuoti 1-2 teoriniai
praktiniai mokymai
pedagogams

,,Kaip renkami ir saugojami
vaikq ugdymo(si) ir
pasiekimq irodymai".
90 proc. pedagogq pristato
formuoj amoj o vertinimo
priemones ir praktiSkai
naudojamus bldus
individualios vaiko
paZangos matavimui.

Organrzuoti2
teoriniai praktiniai
mokymai,,Kaip
renkami ir saugojami
vaikq ugdymosi
pasiekimq irodymai",
,,Vaikq pasiekimq ir
paZangos fiksavimas
bei vertinimas
nuotolinio ugdymo
metu". Juose
dalyvavo 98 proc.



2 kartus per metus vyksta
individuahs pokalbiai su

tevais apie vaiko pasiekimus

ir paLangq.

mokytojq. Mokytojq
tarybos pasitarimq
metu pristatyti ir
aptarti mokytojq
prakti5kai naudojami
individualios vaiko
paZangos matavimo
brldai. I5ry5kintos
tobulintinos puses del
tevq dalyvavimo
vaikq vertinime ir
priimti susitarimai,
vykdomi individual[s
pokalbiai su tevais
apie vaikq pasiekimus
bei daroma oaLanga,.

1.2. Kurti palanki4
emocing ugdymosi
aplink4, prakti5kai
taikant pozityvius
probleminiq
situacijq valdymo
bldus.

{tvirtinti naujai

igytus igudZius
stiprinant
savipagalbos
grupes.

Vykdomi 40 val. sisteminiai
mokymai Svietimo pagalbos
teikimo specialistams,
aukletoj oms bei padej ej ams

apie savipagalbos grupiq
veiksmingum4 probleminiq
situacijq valdyme.
90 proc. pedagogq taiko
atvejo analizes metod4
sprendZiant sudetingas
situacij as, taiko pozityvius
probleminiq situacijq
valdymo bldus.

fvykdyti sisteminiai
40 val. mokymai
,,Savipagalbos grupiq
veiksmingumas
probleminiq situacijtl
valdyme". {galintos ir
veikia savipagalbos
grupes, 95 proc.
pedagogq ir Svietimo
pagalbos specialistai
taiko pozityvius
probleminiq situacijq
valdymo bldus
valdant sudetingas
kasdienines,
konkredias vaikq
ugdymo(si)
problemas.

1.3. Lavinti sveikos
gyvensenos
gebejimus.

Patvirtinti
sveikatos
stiprinimo
program4, kuri
bus integruojama i
visq amZiaus
grupiq ugdymo(si)
turini.

Atnaujinta 20 proc. sportinio
inventoriaus.
Integruoj ant sveikatos
stiprinimo program4 i
ugdymo(si) turini, vyks 60
proc. daugiau sveikos
gyvensenos igudZiq
formavimo veiklq. 100 proc.
ugdytiniq ivertinti sveikos
gyvensenos gebejimai.
Atlikta gautq duomenq
analize ir pedagogq tarybos
posedyje aptartos sekmingos
bei tobulintinos puses.

Priimti susitarimai del vaikq
sveikatos stiprinimo

Atnaujinta 30 proc.
sportinio
inventoriaus, isigyj ant
masaZiniq ir
dygliuotq
kamuoliukq,
daugiafunkciniq
blokeliq, batutq, jogos
kilimeliq, balansini
kilimeli. Vilniaus
lopSelio-darZelio

,,Varpelis" sveikatos
ugdymo programa

,,Sveika vaikystd"
patvirtinta Vilniaus
lopSelio-darZelio



gebejimq ugdymo
tobulinimo.

,,Varpelis"
direktoriaus 2020-01-
31 isakymu Nr. V-8
integruota i
ugdymo(si) turini.
Vykdyos
kassavaitines fizinio
aktyvumo skatinimo
veiklos, igyvendintos
programoje
numatytos priemones.
Atliktas ugdytiniq
sveikos gyvensenos
gebejimq vertinimas
parode tobulintinus
vertinimo aspektus.
Mokytojq tarybos
pasitarimo metu
priimti susitarimai del
fizinio lavinimo,
sveikatos prieZiflros
specialisto bei
mokytojq
bendradarbiavimo
atliekant vaikq
pasiekimq ir
paZangos vertinima.

1.4. Plesti
edukacines erdves

Atlikti ugdymosi
aplinkq

isivertinimo
analizg ir
numatyti
funkcionalumo
didinimo
galimybes.

Parengtas ir igyvendintas
edukaciniq aplinkq pletros
planas.
Iki2020 m. geguZes 31 d.
trijose laiptinese irengtos
manipuliacines sieneles.

{rengtos dvi edukacines
erdves vaikq tyrinejimo bei
paZinimo gebejimq
ugdymui.
Bendradarbiauj ant su t€vais,
iki2020 m. geguZes 31 d.

irengtas pojtrdiq takas, vaikq
paZinimo ir sveikos
gyvensenos gebejimq
pletojimui.

Vilniaus lop5elio-
darZelio ,,Varpelis"
direktoriaus 2020-05-
18 isakymu V-28
sudaryta ugdymo(si)
aplinkq ivertinimo
darbo grupe atliko
isivertinim4 ir
parenge edukaciniq
aplinkq pletros plan4.

{gyvendinant plane
numatytas priemones
pertvarkytos grupiq ir
r[sio patalpos,
sudarant erdves
edukaciniq aplinkq
tobulinimui grupiq
patalpose. Dvejose
grupese irengtos
sensorines sieneles,
skirtos vaiktl
tyrinejimo bei
paZinimo gebeiimu



ugdymui. Trijose
laiptinese lrengtos
manipuliacines
sienelds. Siuo metu 4-
riose darZelio
laiptinese irengtos
erdvds vaikq
paZinimo gebejimq
ugdymui. Vaikq
paZinimo ir sveikos
gyvensenos gebejimq
pletojimui
bendradarbiaujant su
tevais irengtas
sveikatingumo takas.

UZduotys, neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l num tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

/..J.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
( ei buvo atlikta S sta veiklos rezultatams

UZduoWs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Atliktas generalinis pirmo auk5to koridoriaus
remontas.

Atlikus remont4 pirmame auk5te

irengtas edukacinis takas ,,PaZink miSko
gyvlnus ir iu pedas"

3.2. Covrd-l9 situacijq valdymas. Suburta Covid- 1 9 situacijq valdymo
grup6, sudarytas veiksmq planas. Vyko
operatyvus bendravimas su NVSC,
Vilniaus miesto savivaldybes
administracij a, Vilniaus sveikatos biuru,
darZelio bendruomene. {staigos veikla
organizuota laikantis valstybes lygio
ekstremaliosios situacij os operacijq
vadovo nustatytq reikalavimq. Del
taikytos strategijos istaigoje nebuvo
Covid-19 ligos protrlkio, o veikla
nebuvo sustabdyta. Parengus lokalius

istaigos nuotolinio ugdymo ir darbo
karantino laikotarpiu organizavimo
dokumentus, strukt[rizuota visa
Svietimo istaisos veikla.
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3.3. |sitraukimas i sveikat4 stiprinandiq mokyklq
tinklo veikl4.

Vilniaus lop5elis-darZelis,,Varpelis"
pripaZintas sveikat4 stiprinandia mo-
kykla. Dalyvaujant tinklo veikloje ple-
tojamos ir stiprinamos mokyojq kom-
petencijos, ugdant vaikq sveikos gyven-
senos eebeiimus.

3.4. Projektq miesto ir Salies ikimokyklinio ugdymo

istaigoms inicijavimas.
Inicijuoti du projektai: Vilniaus
ikimokyklinio ugdymo istaigq
,,Moli[gq suvaZiavimas", Salies
ikimokyklinio ugdymo istaigq,,Sodai
sodai leliumai". Mokytojq
komunikavimas su kolegomis i5 kitq
miestq ir gerosios patirties sklaida
sudare s4lygas profesiniam tobulej imui,
inovacijq sklaidai, ugdymo(si) turinio
tobulinimui.

3.5 Atliktas istaigos psichosocialiniq rizikos
veiksniq vertinimas.

Atlikta darbuotoj q anonimine apklausa.
Tyrim4 atliko MB ,,Saugi darboviete" ir
pateike iSvad4, jog psichosocialiniq
rizikos veiksniq poveikis darbuotojq
gerovei yra toleruotinas, kritiniq ribq,
kurios gali itakoti stres4, tyrimo metu
neuZfiksuota. AtsiZvelgiant i pateiktas
rekomendacij as, sudarytas Vilniaus
lopielio-darZelio,,Varpelis"
psichosocialiniq rizikos veiksniq
maZinimo prevencijos priemoniq
planas.

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
Pasiekti rezultatai ir

jrl rodikliai



iektPa6.

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

rezul kdant uZduotis isivertini

V SKYRIUS
Krru METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

(nustatomos

5. Geb€jimg atlikti pareigybCs apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

Vertinimo kriteriiai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai eerai

5.1. lnformaciios ir situaciios valdvmas atliekant funkciias 11 2a 3n 4U
5.2. I5tekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialiniq) paskirstymas 1r 2a JU 4N
5.3. Lydervstds ir vadovav mo efekwvumas 1n 2a 31 4d
5.4. Zinil, gebejimq ir igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

11 2t 31 4U

5.5. Bendras ivertinimas (paZvmimas vidurkis) ln 2a 3n 4&/

s ta otls lsivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis
6.1. Visos uZduotys fvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerailX
6.2.U1duotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai E

6.3. fvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

tobulinti
7.1. Sti nti I ir iniciatyvumo kompetencii

8. Kitq metq uZduotys
ne maZiau kaip 3 ir ne uka

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatltos uZduotys ivykdflos')

8. 1. Gerinti ugdymo(si)
kokybg, stiprinant vaikq
pasiekimq ir paZangos
stebesen4 bei vertinim4.

Tobulinti vaikq pasiekimq
ir daromos paZangos

stebejimo, fiksavimo ir
vertinimo sistem4.

Iki202l m. balandZio 30 d.

patobulintas esamas Vilniaus
lop5elio-darZelio,,Varpelis" vaikq
pasiekimq vertinimo apra5as.
Vaikq pasiekimq ir paZangos
vertinime dalyvauja 100 proc.
mokytojq ir Svietimo pagalbos

specialistq. Kokybi5kas vaikq
pasiekimu ir paZangos fiksavimas
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stebimas 60 proc. pasiekimq
aplankuose .Iki 202I m. gruodZio
1 d. atlikta tevq apklausa. 60 proc.

tevq pritaria, kad yra tinkamai ir
kokybi5kai informuoj ami apie
vaiko pasiekimus bei itraukiami i
pati vertinima.

8.2. U Ltrkrinti emoci5kai
saugi4 aplink4.

Puoseleti pozityviais
tarpusavio santykiais grist4
kultur4.

Iki202l m. gruodZio 1 d. atliktas
profesionalus istaigos
mikroklimato tyrimas.
95 proc. mokytojq dalyvaus
pozityvaus bendravimo ir
kolegialaus bendradarbiavimo
mokymuose.

8.3. Tobulinti valdymo
procesus.

Pletoti viding
komunikacij4, stiprinant
bendradarbiavim4 su

t6vais, siekiant ugdymo
tgstinumo.

lki202l m. gruodZio 31 d. 100
proc. mokltojq vertina vaikq
pasiekimus ir darom4 paZangq el.
dienyno ,,Mlsq darZelis" pagalba.
lki202l m. gruodZio 31 d. 100

proc. tevq turi prieig4 prie el.
dienyno,,M[sq darZelis".

8.4. Tobulinti ugdymo(si)
turini, modernizuojant
edukacing aplink4.

Prie5mokyklinio amZiaus
vaikq ugdomosios
aplinkos modernizavimas
patirtinio ugdymo(si)
pletojimui.

lki2021m. birZelio 1 d. lauko
aplinkoje irengta,,Atradimq ir
tyrinej imq laboratorij a".
Skatinant patirtini ugdym4(si) 15

proc. veiklq vyks Sioje erdveje.

{sigyta 1 interaktyvi priemone
prie5mokyklinio ugdymo grupeje,
Ji naudojama 30 proc.
organizuojamq veiklq.
Modeliuoj ant ugdymo(si) turini
prie5mokyklinese grupese
naudojami STEAM metodikos
elementai. Sie elementai taikytini
30 proc. organizuoiamu veiklu..

9. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos fykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

1S istekliai
9.2. Finansiniai i5tekliai
9.3. Ekstremali situaciia Salyie



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SII]LYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: DarZelio taryba istaigos vadovo 2020 m. veikl4 vertina
labai gerai. Sekmingai ivykdytos visos numatytos uZduotys, virS1.ti ir igyvendinti sutarti veiklos
vertinimo rodikliai. fstaigos vadovas yra kaitos proceso iniciatorius, gebantis matyti ne tik istaigos
vizij4, bet ir itraukiantis vis4 bendruomeng i lopselio-darZglio pokydiq procesq.

DarZelio tarybos pirmininke SG,.P
(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos fstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojrl atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

ll. fvertinimas, jo
uhllryai dlil,Ii pu

ir sitrlymai:

Danguole SliZiene

(vardas ir pavarde)

202r-02-04
(data)

il,ai\awfullu

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

(data)

i^ mfirl
(svietimo istaigos vadovo Ofeigod ' - 

ft1af$/
ffir, f,Da &.1.r-C/rr--(dutu) - "

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinim ut lrilht'ql&L
U

(vardas ir pavarde)

t_


