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I SKYRIUS

STRATEGINIOPLANOIRMETINIoVEIKLOSPLANOIGWENDINIMAS
2021 m' veiklos

plano igyvendinimg fqfptfs bei svariausi rezultatai'

rengta lielaLma iudriuiu Zaidimq aik5tele.Lauke i liei

Strateginiai tikslai:
1. Tobulinti ,rgJymo(si) kokybg, stiprinant bendruomenes ry5ius'

2.. Kurti saugi[, sv"it4,'bendradarbiavimu grindZiam4 aplinkQ'

3. Uztikrinti lstaigos viding ir iSorinito,n'unikacij4, g"ti'ti-ivaizdi' panaudojant inovatyvias

informacines komunikacines technolo gij as'

{gyvendinant strateginiame plane ,,r*uiyt* pirmqii tikslq bei202l m. veiklos plane numatytas

priemones, pasiekta:

1. Atnaujintas ir patobulintas vaikq paZangos ir pasiekimq stebesenos bei vertinimo sistemos

apra5as, itraukiant Svietimo puguiUot spJcialisiq fr tevq dalyvavimq vaikq vertinime'

2. {gyvendinant aprase numatytas priemones su mokytojais susitarta del vieningo ir efektyvaus

i;,rq informarimo apie vaikq pasiekimus bei ugdymosi paZang4.

3. Tevams perteikta informacija apie kiekvieno vaiko pasiekimus ir individuali4paiangq'

4. Stiprinant pedagogq ir tevq (globejq) pu't":ry:tg. vaikq ugdymo(si) klausimais pradetas

,.ytayi s"letojiili projektas,Kaip uZauginti.laimingq Zmogq". _ _ -

5. Moky,tojq profesiniq kompetencijq pletojlmui organizuojant STEAM ugdymqsi 100 proc'

mokytojq d;it;;;; 4O ,ui itgatait<iuose mokymuose ,,Kuriant ateities darzeli" ir seminare

,,srEAM pritaikomumas itimotytiinio ugdymo istaigose stiprinant vaikq fizin7 ir emocing

sveikat4".
6. fkurta lauko erdvd, skirtalechnologiniamsf i"z1i',tti1]T:,1*,H}it#::l::T':li3i""r,,
i . ffi[ffiH.H;#ffi;;ffi;;fu veiklq naudojami srEAM metodikos erementai

ir interaktYvios Priemonds'
8. Stebima patirtinio mokymosi kultUra - ne tik projektineje veikloje, bet ir kasdienineje vaikq

veikloje.
g. vykdyta mokytojq ugdomosios veiklos analizd, siekiant STEAM principq taikymo

kasdienese veiklose' 
'ci )o)1m veiklos n rones' pasiekta:

[gyvendinant antrqistrateginitiksl4 bei 2021m. veiklos plane numatytas pnet

1. Atliktas profesionalus psichosocialiniq rizikos veiksniq ir mobingo vertinimas' Darbuotojai

supaZindinti su vertinimo iSvadomis ir pateiktomis rekomendacijomis'

2. Organizuot iz poitii"s bendravimo ii kolegialaus bendradarbiavimo seminarai

darbuotojams. Seminaruose dalyvavo 95 proc. mokytojq ir 25 proc' nepedagoginiq

darbuotojq.
Stiprinama pedagogq savipagalbo! q*qi.l veikla valdant problemines ugdymosi situacijas

ir sukuriant harmoning4 vaikq raidai aplink4'

Tarpusavyj e derinamJs lvairios kvalifikacij os tobulinimo formos.

Nuolat atnaujinamos ugdymo aplinkos ir priemones'

J.

4.

5.

6.



l. Vaikq fizinds, emocinds sveikatos stiprinimui ir sveikos gyrr.r,r.ror g.be;i.rl pLt"jtr"rt
visose amZiaus grupese organizuotos prevencines veiklos, kurias vede visuonlenes
sveikatos specialistas ir dietistas.

[gyvendinant trediqji strategini tiksl4 bei 2021 m. veiklos plane numatytas priemones,
pasiekta:

1. Pletojant komunikacija bei bendradarbiavim4 su tevais, siekiant ugdymo tgstinumo, 100
proc. tevq turi prieig4 prie el. dienyno ,,Miisq darZelis,,.

2. 100 proc. mokytojq naudojasi el. dienynu ,,Miisq darZelis" planuodami ugdomqj4 veikl4,
Zymi lankomum4, atlieka vaikq vertinim4.

3. Pletojant krypting4 projekting veikl4, dalyvauta nacionaliniame projekte ,,Sveikatiada,, (
vykdytos 5 veiklos), LFF projekte ,,Futboliukas" (2021m. spalio-gruodZio men. dalyvavo
80 vaikq), tgsiamas bendradarbiavimas su darZeliu ,,Sveikuolis" vykdant metini projekt4
,,Judrieji Zaidiami ir jq itaka vaikui" (vyko 4 bendros veiklos).

4. Pletojama patirties sklaida, organizuojant respublikini projekt4 ,,Sodai sodai, leliumai.,
(dalyvavo 33 istaigos) bei Vilniaus m. ikimokyklinio ugdymo istaigq projekt4 ,,Mandala
kitaip" (dalyvavo 27 istaigos).

5. Siekiant ugdyti vaikq tauting savimong, dalyvauta pasaulio lietuviq Sokio konkurse,
skirtame Lietuvos nepriklausomybes atkurimo 31-osioms metinems pamineti, ,,Sejau ru14..
(dalyvavo 7 darlelio grupiq ugdytiniai).

Stiprinant bendrystg su Salies ir miesto ikimokyklinio ugdymo istaigomis, siekiant ugdymo turinio
vairovds, d arLelio benclruomene dalyvaui a proi ektindse veiklo sea projektinese veiklose (organizuota 112 vr:ikl

II SKYRIUS
METU VETKLOS UzUUOryS, REZULTATAT rR RODIKLTAT

. Pagrindiniai pra6iul veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.Gerinti ugdymo
kokybg,
stiprinant vaikq
pasiekimq ir
paZangos

stebesenq bei
vertinim4.

Tobulinti vaikq
pasiekimq ir
daromos paZangos

stebejimo,
fiksavimo ir
vertinimo sistem4.

Iki202l m. balandZio
30 d. patobulintas
esamas Vilniaus
lopSelio-darZelio

,,Varpelis" vaikq
pasiekimq vertinimo
apra5as. Vaikq
pasiekimq ir paZangos
vertinime dalyvauja 1 00
proc. mokytojq ir
Svietimo pagalbos
specialistq. KokybiSkas
vaikq pasiekimq ir
paZangos fiksavimas
stebimas 60 proc.
pasiekimq aplankuose.

lki202l m. balandZio
30 d. atlikta vaikq
pasiekimq aplankq
stebdsena. Stebesenos
r ezultatai aptarti 202 I
m. birZelio 1 d.
pedagogq pasitarime
ir priimti susitarimai
del Vilniaus lop5elio-
darZelio ,,Va4lelis"
vaikq pasiekimq
vertinimo apra5o
turinio atnaujinimo.
Atlikus 2021m.
gruodZio men. vaikq
pasiekimq aplankq
turinio vertinim4,
pastebeta, jog vaikq
vertinime dalyvauja
100 proc. mokytoiu ir



Svietimo pagalbos
specialistq.
Kokybi5kas vaikq
pasiekimq ir paZangos
fiksavimas stebimas
70 proc. pasiekimq
aplankuose.

l.2.UZtikrinti
emociSkai saugi4
aplink4.

Puoseleti
pozityviais
tarpusavio
santykiais grist4
kultur4.

Iki202l m. gruodZio I
d. atliktas profesionalus

istaigos mikroklimato
tyrimas.
95 proc. mokytojq
dalyvaus pozityvaus
bendravimo ir
kolegialaus
bendradarbiavimo
mokymuose.

2021m. rugsejo men.

istaigoje atliktas
profesionalus
psichosocialiniq
rizikos veiksniq ir
mobingo vertinimas.
Darbuotojai
supaZindinti su
vertinimo i5vadomis ir
pateiktomis
rekomendacijomis.
Organizloti2
pozityvaus
bendravimo ir
kolegialaus
bendradarbiavimo
seminarai
darbuotojams.
Seminaruose dalyvavo
95 proc. mokytojq ir
25 proc.
nepedagoginiq
darbuotoiu.

l.3.Tobulinti
valdymo
procesus.

Pletoti viding
komunikacij4,
stiprinant
bendradarbiavim4
su tdvais, siekiant
ugdymo tgstinumo.

Iki202l m. gruodZio 3l
d. 100 proc. mokytojq
vertina vaikq
pasiekimus ir darom4
paiangqel. dienyno

,,M[sq darZelis"
pagalba. lki202I m.
gruodZio 31 d. 100 proc.
tenl turi prieig4 prie el.
dienyno,,Mtsq
darZelis".

Organizuotos
konsultacijos
mokytojams del vaikq
pasiekimq ir daromos
paZangos vertinimo el.
dienyno,,Mlsq
darZelis" pagalba.
Sukurta
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
vertinimo forma el.
dienyne,,Mlsq
darZelis". 100 proc.
mokytojq vertina
vaikq pasiekimus ir
darom4 paZang4el.
dienyno,,Mlsq
darZelis" pagalba.
2021m. birZelio -
lapkridio men. atlikus
paruoSiamuosius
darbus. 100 proc. tew



turi prieigE prie el.
dienyno,,Mlsq
darZelis".

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

Ugdomosios
aplinkos
modernizavimas
patirtinio
ugdymo(si)
pletojimui.

lki202l m. birZelio I d.
lauko aplinkoj e irengta
,,Atradimq ir tyrinejimq
laboratorija".
Skatinant patirtini
ugdym4(si) 15 proc.
veiklq vyks Sioje
erdveje.

fsigyta I interaktyvi
priemone
prie5mokyklinio
ugdymo grupeje. Ji
naudojama 30 proc.
organizuojamq veiklq.
Modeliuojant
ugdymo(si) turini
prieSmokyklinese
grupese naudojami
STEAM metodikos
elementai. Siuos
elementus taikys 30
proc. organizuojamq
veiklq.

2021m. birZelio 1 d.
vyko,,Atradimq ir
tyrimq laboratorijos"
atidarymas. Vaikq
siUlymu i5rinktas
pavadinimas -
,,Gudrudiq
laboratorija". 40 proc.
patyriminio ugdymosi
veiklq vyksta Sioje
erdveje. fsigytos 2
interaktyvios
priemones
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
programavimo igtdZiq
lavinimui.
PrieSmokyklinese
grupese 60 proc.
veiklq naudojami
STEAM metodikos
elementai ir
interaktyvios
priemonds.

2. UiJd

3. veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos

ar tos i5 dalies d6l nu buvo
UZduotys; PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

buvo atlikta svan veiklos rezultatams
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. frengta liejama danga dengtajudriqjq Zaidimq
aik5tele lauke.

Sukurta estetiSka ir saugi erdve
tikslingam vaikq fizinio aktyvumo
gebejimq pletoiimui.

3.2. Siekiant stiprinti pedagogq ir tevq (globejq)
partnerystg vaikq ugdymo(si) klausimais kartu su
socialiniais partneriais inicijuotas ir igyvendintas
pilotinis projektas,,Kaip uZauginti laiming4
Zmogtl".

Projekte dalyvavo vienos grupes
ugdytiniq tevai ir visi istaigos
pedagogai. Po atliktos dalyviq
nuomoniq refl eksij os, numatytos gaires
proiekto pletoiimui.

3.3. Inicijuotos ir vykdomc,s papildomos meninio
ugdymo (Sokiq) veiklos 5 plrupiq vaikams.

Tobulinamas ugdymosi turinys
racionaliai naudoj ant ZmogiSkuosius
iSteklius.



3.4. [rengtos telefonspynes 8 grupese. UZtikrinamas didesnis bendruomenes
fizinis saugumas, apribojant patekim4 i

1 I

ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAs FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebojimq atlikti pareigybds apra3yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REz"ULTATV VYKDANT UZDUOTIS [SIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMI{S

6.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis vertinama,

Pasiekti rezultataiir
jq rodikliai

I

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai gerai

5.1 . Inforrnacijos ir situaciic,s valdymas atliekant funkciias ln 2o 3o 4A
5.2. I5tekliq (Zmogi5krtiq, laiko ir materialiniu) paskirstymas lo 2n 3n 4d
5.3. Lyderystes ir vadovavirno efektyvumas ln 2a JU 4V
5.4. Ziniq,, gebejimq
siekiant rezultatq

ir ig;udZiq panaudojimas, atliekant funkcijas lr 1o 2a 3n 4g

5.5. Bendras jverlinimas (paZymimas vidurkis) ln 2a 3n 4V

rezultat uZduotis isivertinimas

UZd uodiq lr.ykdymo apra5ymas PaZymimas
atitinkamas laneelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai I
6.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai tr
6.3. fvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
6.4. Puse ar daugiau uZduotl,s neir.ykdl,ta pagal sutartus veftinimo rodiklius Nepatenkinama tr

7.1. Elektroniniu do vald
7.2. Finansinis



V SKYRIUS
KrrV METU vErKLos uZnuorys, REZULTATAT rR RoDrKLrAr

8. Kitq metq uZduotys
ne maZiau kaip 3 ir lre

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

8.1 Tobulinti ugdymosi
turini, kuriant itrauki4
ugdymosi aplink4, stiprinant
pedagogq ir tevq (globejq)
partnerystg vaikq ugdymo(si)
klausimais.

Vaikq raidai harmoningos
aplinkos kurimas,
formuoj ant bendruomen6 s

vertybines nuostatas apie

itraukqiiugdym4 ir
stiprinant pedagogq
gebej im4 atpaiinti vaikq
stokojamus igfldZius.

lki2022 m. birZelio 1 d. priimti
susitarimai ir parengtas naujai
atvykstandiq vaikq adaptacijos
apra5as.
50 proc. mokytojq ir 100 proc.
Svietimo
pagalbos specialistq dalyvauja 2
seminaruose apie emocines ir
fizines itraukiojo ugdymosi
aplinkos klrim4 savitq poreikiq
turintiems vaikams.

Igytos Zinios pristatomos visiems
mokytoj ams pedagogq pasitarimo
metu. Kuriama struktlrizuota
aplinka savitq ugdymosi poreikiq
turintiems vaikams - darLelio
erdves papildomos priemonemis,
padedandiomis sutrikimq
turintiems vaikams sekmingiau
orientuotis socialinej e aplinkoj e.
Vaikq socialiniq kompetencij q
ugdymui vykdomas ilgalaikis
projektas. Jame dalyvauja 80
proc. ugdytiniq.
Bendradarbiauj ant su tevais
sudaromi individualfls ugdymosi
planai savitq poreikiq turintiems
vaikams.
Organizuoti du projekto,,Kaip
uZauginti laiming4 Zmo gtq? "
seminarai tdvams (globejams) ir
mokytojams apie vaikq amZiaus
tamsniu ypatumus.

8.2. Stiprinti kolegialq
bendradarbiavim4.

Stiprinamas mokytojq ir jq
padejejq
bendradarbiavimas.

lki2022 m. kovo 31 d. metodines
tarybos posedZio metu priimti
susitarimai del kolegialaus
griZtamojo ry5io teikimo formq.
Stiprinant aukletojq padejej q
profesines kompetencij as,

organizuoti 1-2 teoriniai ir
praktiniai mokymai mokytojq
padej ej oms,,Kolegialus
bendradarbiavimas paremtas

eriZtamoio ry5io teikimu".



Komandinis darbas, prisiimant
asmening atsakomybg uZ
ugdymosi rezultatus, procentaliai
padidina itraukiojo ugdymosi
sekmg, siekiant asmenines vaiko
figties. Stebima 12 veiklq, jq
aptarime dalyvauja 100 proc.
mokytojq padejejq.
50 proc. stebimq veiklq vyksta
mokytojo irjo padejejo
bendradarbiavimas.

8.3. Kurti emoci5kai palanki4,
savigarba ir pasitikejimu
grist4 aplink4, tobulinant
viding ir i5oring
komunikacijq.

Stiprinama savipagalbos
grupiq veikla, palaikant
mokytojq savirai5k4 ir
sudarant palankias s4lygas
naujai pradejusiq dirbti
mokytojq adaptacijai.
Kuriama veiksminga tevq
(globej q) informavimo,
komunikavimo sistema,
maksimaliai naudojant
elektroninio dienyno,,Mtisq
darZelis" galimybes.

lki 2022 geguZes 31 d. parengtas
naujai pradejusiq dirbti mokytojq
adaptacij os tvarkos apra5as.
Palankaus emocinio mikroklimato
kurimui vykdoma sklaida
,,pedagogas-pedagogui", vie5inant
gerEsias patirtis ir teikiant
kolegialq griZtarnqi rySi. Stebima
ne maZiau 12 veiklq. Kart4 per
menesivykdomas veiklq
aptarimas metodinese gnrpese,
stiprinant mokytojq
savirefleksijos gebejimus.
Mokytojq profesiniq
kompetencijq pletoj imui,
inicijuota naryste nuotolinio
mokymosi platformoje
pedagogas.lt.
Mokymuose dalyvauja 100 proc.
mokytojq.
Iki2022 m. balandZio 31 d. atlikta
tevq apklausa apie el. dienyne
,,Mlsq darZelis" teikiam4
informacij4.
Apklausos duomenq analizes
r ezultatai aptarti p e dago gq
posedZio metu. Priimti bendri
susitarimai del el. dienyno,,Miisq
darZelis" funkcij q tobulinimo.
Reikiami pakeitimai atlikti iki
2022 m. geguZes 3l d.

8.4. Tobulinti ugdymosi
turini, racionaliai naudoj ant
materialiuosius ir
Zmogi5kuosius iSteklius.

Racionalus ir savalaikis
finansiniq iStekliq
planavimas ir
panaudojimas.

UZtikrinam as I -2 istaigos
administracij os nariq dalyvavimas
finansinio ra5tingumo
mokymuose.
Nenumatomas le5q trukumas
biudZetiniq metq pabaigoj e.

Asignavimai nevir5yti ir
naudoiami pasal paskirti.



9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tureti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifilymai: [gyvendindamas strateginius tikslus ir metinius
uZdavinius, vadovas.ie5kojo savo tobulejimo kelio, stengesi atsiverti ri*ior.*, ir jas generavo.
Ugdymo kokybes tobulinimui vadovas kure pasitikejimu gristq aplinkE, stiprino tevq ir pedagogq
bendradarbiavim4, siekiant patenkinti kiekvieno uuiko ugdy-bripor"ili6. Vadovo metine veikla
vertinama labai gerai.
Silloma tobulinti vidaus ir i5ores edukacines aplinkas , jas renovuojant ir modernizuojant.

Danguole SHZiene Z02Z-OZ-03
(vardas ir pavarde) (data)

Mokyklos tarybos pirmininke p{fr;l-
(mokykloje - mokyklos tarybos (para{as)
igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiitymai: 'J:g;':;,':',f;,?-#;y;ilYr!;]:#X:f!',:;",,;:i1,0,,,.,

9.1. Kvalifikuoti

9.3. Ekstremali situaciia

tltttlrU /a/l-p/- ff
(data)

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

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

'n - t1 c.

@q u,//uuLh(
@ t@r*r4

(data)

9.2.


