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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYYENDINIMAS

Strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimas
Strateginio ir metinio veiklos plano krypfys, rezultatai ir rodikliai

Lop5elio-darZelio,,Pasakait6" strateginiai tikslai 2018-2022 m.:

l. Tobulinti ugdymo kokybg atsiZvelgiant i Siuolaikines besiformuojandios informacines

visuomends s4lygas, uZtikrinant visapusiSkq asmenybes brand4 ir ankstyvosios socializacijos

sekmg;

2. Siekti pedagogq atvirumo kaitai, nuolatinio mokymosi ir profesiniq kompetencijq tobulinimo

sekmingam mokyklos strateginiq tikslq igyvendinimui;

3. Kurti darni4, stipri4 istaigos materialing bazg. siekiant istaigos modernizavimo.

2022 metq veiklos plane buvo numatyti veiklos prioritetai ir uZdaviniai:

I - ftraukiojo ugdymo plOtra istaigoje - mokykla visiems;

II - Lietuviq kalbos ir kulturos puoselOjimas pasitelkiant STREAM veiklas;

III - Ekologinio ra5tingumo pradmenq ugdymas ikimokyklindje istaigoje;

IV - Bendruomen6s tapatumo, emocinio mikroklimato stiprinimas, gerinant viding ir
i5oring komunikacij4.

fgyvendinant 2018-2022 m. strategini ir metini veiklos planus siekeme uZtikrinti sekrning4 ir

kokybiSk4 ugdymq istaigos ugdytiniams bei klreme saugi4, Siuolaiki5kq, skatinandiq veikti

ugdymosi aplink4. Siekiant kiekvieno ugdytinio individualios paZangos augimo uZtikrinome

ugdytiniq pasiekimq kokybes gerinimq bei turtinome ugdymosi aplink4, papildant ugdytiniq

amLiq ir gal imybes atitinkandiom is ugdymosi priemonem is.

KokybiSkai organizuojant ugdymo procesQ, ugdymo programq pritaikym4 vaikams, turintienrs

specialiqiq ugdymo(si) poreikiq, organizuojama efektyvi vaiko geroves komisijos veikla:

sukurtas istaigos Svietimo pagalbos modelis; parengta pagalbos vaikui teikimo tvarka;

igyvendintas pagalbos vaikui grupes veiklos planas; teikiama Svietimo pagalbos specialistq

efektyvi Svietimo pagalba ugdytiniams, turintiems SUP bei emocijq ir elgesio sunkumq;



organizuotas kokybinis tyrimas .,|traukiojo ugdymo galimybiq pletra" bei atlikta tyrimo analizd.

ISanalizavus tyrimo duomenis paaiSkejo, kad stiprioji istaigos itraukiojo ugdymo puse - efektyvi

mokytojq teikiama pagalba ugdytiniams. UZtikrinant SUP turindiq vaikq ugdymo kokybg

Svietimo pagalbos specialistai apriipinti moderniomis edukacinemis priemones.

Gerinant emocing vaikq savijaut4, padedant jiems igyti socialiniq ir emociniq sunkumq iveikimo

gebejimq vienoje ikimokyklineje grupeje tgsiamas ,,Kimochi" programos igyvendinimas, l-oje

grupeje igyvendinama tarptautine programa .,Zipio draugai" ir 3-ose grupese taikomi tarptautines

programos,,Zipio draugai" elementai.

UZtikrinant sekming4 ir kokybi5k4 ugdym4 istaigos ugdytiniams istaigoje organizuojami ivairiis

projektai:

- Lavinant vaikq lietuviq kalbos igfidZius, taisykling4lietuviq kalbos vartojim4, visose istaigos

ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupese organizuoti lietuviq kalbos ir kultiiros

puoselejimo projektai, pasitelkiant STREAM veiklas ,,Vaiko kelias i taisykling4 kalbq".

- Gilinant ugdytiniq ekologines Zinias bei ugdant gamtamoksling kompetencij4, pasitelkiant

efektyviausius ekologinio ugdymo organizavimo b[dus, istaigoje visose ikimokyklinio ir

prie5mokyklinio amZiaus grupese buvo organizuotas ekologinio ugdymo projektas ,,Gamtos

ateitis vaikq rankose".

- Ugdant bendruomenes fizini aktyvum4, sveik4 gyvensenQ bendraujant ir bendradarbiaujant

istaigoje organizuota Judrioji savaite,,Sveikatos fiesta".

- Svendiant Vilniaus 700 metq jubiliejq organizuojamas iSskirtinis edukacinis projektas,,Vilnietis

aS esu - svajoniq mieste gyvenu", kurio metu stiprinamas ugdytiniq pilieti5kumo, kult[rine ir

kurybi5kumo kompetencijos bei sudarytos sqlygos istaigos ugdytiniams ir pedagogams artimiau

palinti L ietuvos sostin g.

Siekiant ivertinti lop5elio-darZelio mikroklimat4 ir atpaZinti galimas krizes istaigoje buvo

organizuotas tyrimas ,,Emocinis mikroklimatas", kuriame dalyvavo istaigos pedagoginis,

pagalbinis personalas bei adm inistracija.

Gerinant vaikq ir istaigos bendruomenes nariq sveikos gyvensenos igiidZius parengta ir pradeta

igyvendinti sveikatos stiprinimo programa ,,Pasakaites sveikuoliai". lstaigai pratgstas sveikat4

stiprinandios mokyklos statuso galiojimo laikas.

Tobulinant bendradarbiavimo kultDr4, gerinant ugdytiniq saviraiSk4, skleidZiant gerqJq patirt!

kuriamas mokyklq bendradarbiavimo tinklas, tuo tikslu 2022 m. pasiraSytos bendradarbiavimo

sutartys su:

- Sutrikusios raidos konsultavimo skyriumi;

- Vilniaus Silo mokykla;



- Vilniaus lop5eliu - darZeliu ,,SauldgrqZa";

- Vilniaus lopSeliu - darZeliu ,,Rie5utelis";

- Vilniaus darZeliu - mokykla,.Vilija",

- Vilniaus muzikos mokykla ,,Lyra";

- VSi,,Tikra mityba" igyvendinant projektq,,Sveikatiada"'

Siekiant ltvirtinti lyderystg mokymuisi mokykloje sudarytos galimybes mokytojams, Svietimo

pagalbos specialistams bei vadovams tobulinti kvalifikacij4, 90 proc. pedagogq Svietimo pagalbos

specialistq, vadovas bei vadovo pavaduotojai visus metus kele kvalifikacijq ir dalyvavo ivairiuose

seminaruose bei kvalifikacijos tobulinimo kursuose.

Gerinant darbo ir ugdymo(si) s4lygas naujai irengtos dvi grupes skirtos lopSelio ir ikimokyklinio

amZiaus vaikams: perdaZytos visq patalpq lubos ir sienos, pakeista dalis linoleumo, pakeistos

visos durys, dalinai pakeisti grupiq radiatoriai. Dalinai pakeista elektros instaliacija, pakeisti

kiStukiniai lizdai bei 5viesos jungikliai. [rengtas patalpq ap5vietimas atitinkantis higienos normq

reikalavimus, languose sumontuoti roletai. lrengtos abiejq grupiq virtuveles: perdaZytos lubos ir

sienos, grindys ir sienos iSklijuotos plytelemis, sumontuoti nestandartiniai baldai, isigytos

indaploves. lrengtos abiejq grupiq prausyklq patalpos: sienos ir grindys i5klijuotos plytelemis,

naujai irengti atitinkantys vaikq skaidiq sanitariniai mazgai, pritaikyti pagal universalaus dizaino

patikros lap4. Kuriant saugi4, 5iuolaikiSk4, skatinandi4 veikti ugdymosi aplink4, Siose grupese

lsigyti patvarfis ir funkcionaliis nauji baldai: lovytes, spinteles, lentynos, sekcijos, staliukai,

kedutes, mokytojq darbo stalai.

Naujai irengta vienos grupes virtuvele: pakeista dalis vamzdyno, perdaZytos lubos ir sienos,

grindys ir sienos iSklijuotos plytelemis, sumontuotinestandartiniai baldai.

Pakeisti ir atnaujinti vieno korpuso vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai. Laikantis

rekomendacijq, ruo5iantis valstybes lygio ekstremaliai situacijai sutvarkyti ir iSvalyti pastato

rUsiai. Panaudojant Vilniaus miesto savivaldybes skirtas le5as atlikti istaigos dviejq avariniq

laiptq remonto darbai. Panaudojant Vilniaus miesto savivaldybes skirtas leSas ir lstaigos leSas

irengta riebalq gaudykle. Panaudojant istaigos lesas darZelio kieme uZtaisyta smegduobe.

Skatinant vaikus aktyviai kurti, tyrineti, grupiq ir lauko aplinkos praturtintos kDrybiniais

rinkiniais, konstruktoriais, iSmaniaisiais Zaislais bei edukacinemis priemonemis.

Atnaujinant iSmaniqjq technologijq bazg isigyti 2 neSiojamieji kompiuteriai.

Kuriant efektyvi4 komunikacij4 su tevais bei darni4 bendruomeng atnaujinta istaigos internetine

svetaine.

2022 m. lgyvendinti visi strateginiai ir iSsikelti metq tikslai bei pasiekti maksimaliis rezultatai.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndinia u veiklos rezultatai
Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovau.lantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys
ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

l.l.l.Tobulinti
itraukio.io ugdymo
procesus uZtikrinant
visaverti vaikq
dalyvavim4 ugdymo
procese.

l.l. uztikrinti
kokybiSk4 ugdym4
teikiant kvalifikuot4
social ing-pedagoging,
psichologing pagalb4
ugdytiniams,
mokytojams, t6vams.

l.l.l. 100 proc.

istaigos pedagogq,
Svietimo pagalbos
specialistq, 95 proc.
tevq dalyvaus
kokybiniame tyrime
,,ltraukiojo ugdymo
galimybiq pl6tra"
(balandZio men.).

I .l .l . ApsibreZti
kokybinio tyrimo
,,ltraukiojo ugdymo
galimybiq pletra"
tikslai ir uZdaviniai:
I .l .2. Parengtos
pedagogq ir tevq
tyrimo anketos;
1.1.3. Pedagogai 100

proc. ir tevai I 00 proc.
supaZindinti su

itraukiojo ugdymo
svarbiais aspektais;
1.1.4. 85 proc. istaigos
pedagogq, Svietimo
pagalbos specialistq ir
80 proc. tevq
dalyvavo kokybiniame
tyrime ,,ltraukiojo
ugdymo galimybiq
pldtra" (balandZio
men.);
1.1.5. Atlikta
apklausos duomenq
statistine analize;
I .l .6. Atliktas gautq
rezultatq
apibendrinimas,
parengtos iSvados;

I .l .7. Parengta
ataskaita ir parengtos
rekomendacijos
tolesnei itraukiojo
ugdymo pletrai

istaigoje.
I .l .8. Kokybinio
tyrimo ,,ltraukiojo
ugdymo galimybiq
pldtra" rezultatai
pristatyti
bendruomenes
susirinkime.



1 .l .2. Sukurta
pagalbos mokiniui
sistema bei parengti
dokumentai
reglamentuo.iantys
socialines-
pedagogines,
psichologines
pagalbos teikimq
(!staigos Svietimo
pagalbos modelis,
pagalbos ugdytiniui
teikimo tvarka,
sudaryta Svietimo
pagalbos grupe)
(geguZes men.).

1.1.2.1. Sudaryta
Svietimo pagalbos
grupe (vasario men.);
1.1.2.2. Numatyta
pagalbos teikimo
ugdytiniui tvarka
(kovo men.)
1.1.2.3. Parengta
ugdytiniq specialiqjq
ugdymosi poreikiq
lygio ir nustatyto
Svietimo intensyvumo
analizd (kovo men.);
1.1.2.4. Atnaujinti
5vietimo pagalbos
specialistq pagalbos

teikimo grafikai (kovo
men.);
1.1.2.5.
Koreguojamas
pagalbos teikimo
intensyvumas (kovo
men.);

1 .1.2.6. Parengtas

vidaus ir iSores

pagalbos apraSas

(kovo men.);
1.1.2.7. Atnaujintas
VGK sudarymo ir jos
darbo organizavimo
tvarkos apra5as (kovo
men.);
l.l .2.8. Patikslintos
VGK funkcijos,
sudetis, darbo
organizavimo
principai ir s4lygos
(kovo men.).
1.1.2.9. Parengtas

istaigos 5vietimo
pagalbos modelis
(kovo men.).
1.1.2.10. Parengtas,
patvirtintas ir
igyvendinamas
istaigos itraukiojo
ugdymo pletros 2022-
2024 metams planas
(birZelio men.).
l.l.2.l l. Vaiko
geroves komisijos
posedZiai (karta i



1.2. Pletoti pedagogq
bei 5vietimo pagalbos
specialistq
kompetencijas, d irbant
su ugdytiniais,
turindiais specialiqi q

ugdymosi poreikiq bei
emocijq ir elgesio
sunkumq.

I .l .3. Palankios
aplinkos kiirimas SUP
vaikams (relaksacines

lempos, antistresin iai
Zaislai, sensorines
priemones ) (visus
metus).

1.2.1.

Bendradarbiaujant su

Vilniaus miesto
pedagogine
psichologine tarnyba
sudarytos s4lygos
pedagogams dalyvauti
kvalifikacijos
tobulinimo
programoje ,,Mokykla
tevams ir

menesi ir pagal
poreiki, viso per
metus organizuota l5
VGK posedZiq).
I .1 .2.1I . Dalyvaujant
Vilniaus m. sav.

Tarpinstitucinio
bendradarbiavimo
skyriaus ir VPPT
organizuotose
praktinese -
kurybinese dirbtuvese,

istaigoje organizuotas
5vietimo pagalbos
specialistq praktines
dirbtuves ,,lPP
atnaujinimas" bei
atnauj inta istaigos IPP
forma. |trauktas SUP
ugdytiniq paZangos ir
pasiekimq fiksavimas.

I .l .3.1. Organizuotas
aplinkos pritaikymas

,,Verpsteliq",
,,Pasageliq",
,,Svytureliq" ir
,,Kodeldiukq"
grupese: !rengti
nusiraminimo
kampeliai, isigyti
baldai (lentynos,
staliukai) ir sukurtos
metodines priemones

,,Emocijos ir
nusiraminimo b[idai",

!sigyti konstravimo
rinkiniai smulkiosios
motorikos lavinimui.

I .2.1 .l.Vilniaus
pedagogines-
psichologines
tarnybos specialistq
konsultacija istaigos
pedagogams ir
Svietimo pagalbos
specialistams ,,Vaiko
ugdymosi sutrikimai:
elgesio prieZastys ir
korekciios metodai"



aukletojams" (12-15

istaigos pedagogq).

1.2.2. 100 proc.
mokytojq ir Svietimo
pagalbos specialistq
tobulins kvalifikacij4
2-juose mokymuose,
3-juose kvalifikacijos
tobulinimo
seminaruose" siekiant
uZtikrinant kokybiSk4
ugdym4 visiems

istaigos ugdytiniams.

(kovo men. dalyvavo
l5 istaigos pedagogq
ir 3 Svietimo pagalbos
specialistai).

1.2.2.1. Sutrikusios
raidos vaikq
konsultavimo skyriaus
specialistq
konsultacija Svietimo
pagalbos spec ial i stams
(balandZio men. 3

Svietimo pagalbos
specialistai).
1.2.2.2. Sutrikusios
raidos vaikq
konsultavimo skyriaus
specialistq seminaras

istaigos pedagogams
ir Svietimo pagalbos
specialistams

,,Sekmingo itraukiojo
ugdymo link"
(balandZio men.
kontaktiniu biidu 100

proc. pedagogq 3

Svietimo pagalbos
specialistai).
| .2.2.3.,,Specialiosios
pedagogikos ir
specialiosios
psichologijos kursai
mokytojoms
tobulinandioms
kvalifikacij4 (2
mokytojos, sausio,
vasario men.).
1.2.2.4. Konsultacija

istaigos pedagogams
ir Svietimo pagalbos
specialistams

,,Kasdienis santykio
su vaiku k0rimas per
vaiko baziniq poreikiq
patenkinim4"
(geguZes men.,
dalyvavo 85 proc.
mokytojq ir 2
Svietimo pagalbos
specialistai).
| .2.2.5. Praktines
patirties sklaida i5



konferencijos

itraukiajam ugdymui
,.Demesio
isis4moninimo
(mindfullness)
taikymas vaikams" bei
kiti SUP vaikq
ugdymosi aspektai
(geguZes men.,
dalyvavo 80 proc.
mokytojq ir 2
Svietimo pagalbos
specialistai).
1.2.2.6. Svietimo
pagalbos specialistq
dalyvavimas VPPT
organizuojamuose
atvejq aptarimuose,
konsultacijose,
metodiniuose
pasitarimuose
(kiekvien4 menesi, 3

Svietimo pagalbos
specialistai).
1 .2.2.7 . lvairiomis
priemonemis
organizuotas istaigos
pedagogq, Svietimo
pagalbos specialistq

itraukiojo ugdymo
kompetencijq
tobulinimas.
Pedagogai dalyvavo
l9 kvalifikacijos
tobulinimo
renginiuose (pedagogq
dalyvavimas fiksuotas
kvalifikacijos
tobulinimo fiksavimo
lenteleie).

2. Stiprinti finansinio
raStingumo gebejimus.

2.1 . ULtikrinti jstaigos

vadovo ir pavaduotojq
finansinio ra5tingumo
kompetencijos
tobulinim4.

2.1 .l . [staigos vadovas
ir pavaduotojai
dalyvaus 2 finansinio
raStingumo
mokymuose.

2.1.1.1. Tobulinant
finansinj ra5tingum4

istaigos vadovas
dalyvavo praktiniame
seminare ,.VieSqjq
pirkimq istatymo
pakeitimai - ko tiketis
2022 metais?" (vasario
men.).
2.1.1.2. Tobulinant
finansini ra5tingumq
pavaduotoia ukio



2.2. Teisingai planuoti
ir sekmingai valdyti
istaigos finansus.

2.2.2. Vykdyti
finansiniq i5tekliq
analizg pasiDloje
(pagal poreiki).

2.2.3.
veiklos

Vykdant
kokybes

isivertinim4 numatyti
finansinio ra5tingumo
tobulinimo priemones
(iki rugsejo men.
perZiiireta biudZeto
tvarkymo sistema).

2.2.4. Nenumatomas
le5q triikumas
biudZetiniq metq
pabaigoje.

reikalams dalyvavo
mokymuose "MaZos
vertes vie5qjq pirkimq
vykdymo ypatumai ir
naujoves 2022 m."
(kovo men.).

2.2.2.1. Planuojant
finansiniq i5tekliq
naudojim4, vykdoma
finansiniq iStekliq
analizd pasiuloje
(pagal poreiki).
2.2.3.1. PerZiiireta
biudZeto tvarkymo
sistema (geguZes

men.).
2.2.3.2. Tikslingas 1,2

GPM panaudojimas
suderinus su istaigos
bendruomene.

2.2.4.1. Tikslingas ir
teisingas le5q
panaudojimas gerinant
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
ugdymo kokybg ir
uedymo(si) salysas.

3. UZtikrinti palankq

istaigos socialini
emocini mikroklimat4
bei viding ir i5oring
komunikacij4.

3. l. Siekiant uZtikrinti
kokybi5k4
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus
ugdymq,

vaikq
gerinti

socialini emocinj

istaigos mikrokl imat4.

3.1 .1 . 1 00 proc.

istaigos pedagogq
dalyvaus tyrime
,,lstaigos emocinis
mikroklimatas",
siekiant isivertinti
emocini istaigos
mikroklimatq (rugsejo
men.).

3.1 .l .l . Organizuotas

istaigos darbuotojq
mikroklimato tyrimas
,.Istaigos emocinis
mikroklimatas"
(rugsejo men.
dalyvavo 100 proc.
pedagogq, 80 proc.
techninio personalo ir
100 proc.
administracijos
darbuotojq).
3.1 .1 .2. ISanalizuoti
tyrimo ,,f staigos
emocinis
mikroklimatas"
duomenys. Duomenys
pateikti diagramose.
Pagal gautus tyrimo
duomenis parengtos
iSvados bei



3.1.2. Parengta
bendrystes ir
socialinio emocinio
ugdymo programa 3-6
metq amZiaus vaikams
,,MaZieji jausmq
tyrinetojai" (geguZes -
rugpjudio men.).

suformuluotos
rekomendacijos.
3.1.1.3. Tyrimo
rezultatai ir
rekomendacijos
pristatyti istaigos
bendruomenes
susirinkime.
3.1.2.1. Sudaryta
BSEU programos
darbo komanda
(geguZes men).
3.1.2.2. Numatyti
BSEU programos
parengimo ir
igyvendinimo etapai
(geguZes men.).
3.1.2.3. BSEU
programos
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikams idejq
gairiq numatymas
(geguZes men.).
3.1.2.4. Siuolaikiniq
ugdymo idejq,
technikq pritaikymas
pasirinktiems
metodams (Zaidimo,
dailes, meno terapija,
naratyvinis Zaidimas,
STEAM pritaikymas
ir kt.).
3.1 .2.5. Parengta
bendrystes ir
socialinio emocinio
ugdymo programa 3-6
metq amZiaus vaikams

,,MaZiejijausmq
tyrinetojai". (birZel io-
spalio men.).
3.1.2.6. lsigytos
priemones ,,DOmesio

isisqmoninimo
Laidimai vaikams".
Priemones integruotos

! istaigos bendrystes ir
socialinio emocinio
ugdymo program4 3-6
metq amZiaus vaikams
,,MaZiejijausmq
tyrinetoiai".



3.2. Gerinti istaigos
viding ir i5oring
komunikacijq.

3.1 .3. Socialiniq
emociniq igiidZiq
ugdymo programos

,,Kimochis"
nusiraminimo
kampelio irengimas
(,,Svytureliq" 3-5
metq amZiaus
grupeje).

3.1.4. 95 proc. istaigos
pedagogq ir Svietimo
pagalbos specialistq
dalyvaus istaigos
organizuojamose
spontaniSkose
klrybinese veiklose

,,Dailes terapija"
(spalio men.)

3.2.1 . Parengtas

istaigos vidines ir
iSorines

komunikacijos
gerinimo veiksmq
planas (iki kovo men.).

3.1 .3.1 . Siekiant
ugdyti vaikq
socialines ir emocines
kompetencijas

,,Svytureliq" grupeje

irengtas nusiraminimo
kampelis: pritaikyti
baldai. dekoruota
kampelio siena,

isigyta antistresiniq
Zaislq: silikoniniai
Zaislai,,POP IT",
kamuoliukai su

spygliukais, minkomi
Zaislai, antistresines
gyvateles, deliones,
kiirybiniai stalo
rinkiniai.

80 proc. istaigos
pedagogq ir Svietimo
pagalbos specialistq
dalyvavo jstaigos

organizuojamoje
spontaniSkoje veikloje

,,Dailes terapija"
(spalio men.).

3.2.1.1. Siekiant
valdyti viding ir
iSoring komunikacij4
sudaryta darbo grupe

istaigos vidines ir
iSorines
komunikacijos
gerinimo veiksmq
planui parengti
(vasario men.).
3.2.1 .2. Parengtas

istaigos vidines ir
iSorines
komunikacijos
gerinimo veiksmq
planas (kovo men.).
3.2.1 .3. lstaigos
mikroklimatui gerinti
organizuoti renginiai :

,,Judrioji savaite -
sveikatos
fiesta"(rugsejo men.
dalvvavo 95 proc.



3.2.2. Tevq
pedagogrl
informavimo
5vietimo projekto
Zingsniai" kUrimas:
I etapas

,,Konsultacijos
(superviziios)
tdvams".
2 etapas - ,,Mokytojq
ir Svietimo pagalbos
special istq tinklalaide"
3 etapas - ,,Tdvq
knyga" elektronines

pasiDlymams
suk[rimas.
(!gyvendinimo
pradLia rugsejo men.).

istaigos pedagogq ir
75 proc. ugdytiniq);
Bendrystes renginys
lauko edukacinese
erdvese,,Sveikiausios
skanesto iSSukis -
Seimos sveikuoliq
uZkandis" (rugsejo
men. dalyvavo 85
proc. istaigos
pedagogq ir 80 proc.
ugdytiniq).
3.2.2.1. Ilgalaikio
Svietimo programos
projekto "Trys
Zingsniai" priemoniq
plano 2022 m. gairiq
numatymas (vasario
men.).
3.2.2.2. Gerosios
patirties sklaida

,,Parama mokyklai,
siekiant sekmingos
autistiSkq vaikq

itraukties" (vasario
men. dalyvavo 85
proc. mokytojq).
3.2.2.3. Sutrikusios
raidos vaikq
konsultavimo skyriaus
special istq itraukiojo
ugdymo mokymai

istaigos pedagogams

,,Strukt[iruota
dienotvarke" (geguZes

men. dalyvavo 85
proc. mokytojq).
3.2.2.4. f staigos
psichologo
konsultacija
pedagogams

,,Kasdienis santykio
su vaiku k[rimas per
vaiko baziniq poreikiq
patenkinim4"
(geguZes men.
dalyvavo 85 proc.
mokytojq).
3.2.2.5.Tdvq
konsultavimo
(socialiniams,



J.J. Plediant
bendradarbiavimo ir
partnerystes rySius,
gerinti istaigos ivaizdi.

3.2.3

istaigos
svetaine
men.).

Atnaujinta
internetine

(iki gruodZio

3.3.1. 80 proc. istaigos
pedagogq dalyvauja
tarptautiniuose,
respublikiniuose ir
vietos konkursuose.
parodose (visus
metus).

psichologiniams
sunkumams sprgsti)
Svietimo istaigoje ir uZ

jos ribq informacine
sklaida (kovo men.

dalyvavo I I
specialiqiq poreikiq
vaikq tevai).
3.2.2.6. Tinklalaides
kurimo darbo
komandos sudarymas
(geguZes men.).
3.2.2.7. Tinklalaide
teveliams ,.Sekminga
adaptacija darZelyje"
(birZelio men.).
3.2.2.8.Istaigos
i nternetines svetai nes

atnaujinimo darbo
komandos sudarymas
(geguZes men.).
3.2-2.9. Atnaujinta

istaigos internetine
svetaine (geguZes

men.).
3.2.2.10. [staigos
internetines svetaines
turinio atnaujinimas
(vyksta nuolat).
3.3.1.1. Parodos

istaigos
etnografiniame
kiemelyje ,,Tautos
medeli puo5iu
graZiausiu Lietuvos
paukSteliu"
organizavimas
(vasario men.
dalyvavo ,,Pasagdliq"
grupes vaikai ir
mokytoja).
3.3.1.2. Dalyvavimas
Vilniaus miesto
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio
amZiaus vaikq pieSiniq
parodoje-konkurse,
muzikos mokytojq
autoriniq dainq
rinkinio vaikams

,.Pagauk debesi"
iliustravimui (vasario



men. dalyvavo

,,Gudrudiq" grupes
vaikai ir mokytoja).
3.3.1.3. Dalyvavimas
tarptautiniame
ikimokyklinio ir
pradinio ugdymo
projekte ,.Lietuva
pasakose, sakmdse,
padavimuose" (vasario
men. dalyvavo

,,Verpsteliq" grupds
vaikai ir mokytojos).
3.3.1.4. Tauti5kum4 ir
pilieti5kum4 Zadinanti
STEAM kfirybine-
inZinerine Lietuvos
Zymiausiq pastatq
paroda, skirta Lietuvos
nepriklausomybes
dienai ,,Kuriu
Lietuvai" (vasario
men. dalyvavo 80
proc. darZelio vaikq ir
90 proc. mokytojq).
3.3.1.5. Vaikq ir
teveliq kiirybiniq
darbq parodos, skirtos
lietuviq kalbos
dienoms pamineti

,,Atverkime kalbos
turtus" (kovo men.
dalyvavo 85 proc.
vaikq, tevq, mokytojq
k[rybine grupe).
3.3.1.6. Metodiniq
priemoniq paroda

,,Metodine priemone
kaip irankis
sekmingesnei
STREAM ir kalbos

igudZiq integracijai
vaiko ugdyme"
(balandZio rn€n.

dalyvavo 70 proc.

istaigos pedagogq).
3.3.1 .7 . Dalyvavimas
JustiniSkiq
bendruomenes
parodoje ..Kaledinis
Zaisliukas" (kuriamas
IS antnn ru



3.3.2. Organizuotos 2-
3 respublikines
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pedagogq,
5vietimo pagalbos
specialistq parodos,
konkursai (kovo ir
lapkridio men.).

Zaliavq)(gruodZio
men. dalyvavo

,,e iulbuoneliq gr.
vaikai ir mokytojos).
3.3.2.1. Respublikine
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq, tevq,
mokytojq STEAM
kiirybin i q-inZinerin i q

darbq nuotraukr.l
paroda ,,Vilnius
mfrq6q rankomis"
(sausio men. dalyvavo
75 proc. vaikq, tevq ir
85 proc. mokytojq).
3.3.2.2. Respublikinis
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo
muzikos

lstatgq
ir dailes

klrybinis projektas

,,Nupie5iu dainq
Lietuvai" (vasario

men. dalyvavo

,,Gudrudiq" grupes

vaikai, mokytoja ir
meninio ugdymo
mokytoja).
3.3.2.3.Lietuvos
Respublikos
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo mokytojq,
Svietimo pagalbos
specialistq (logopedq,
specialiqjq pedagogq)
virtualios metodiniq
priemoniq parodos,
skirtos PranciSkaus

Skorinos metams
pamineti ,.MaZais
Zingsneliais i graLiq
kalbq" (kovo men.
dalyvavo 75 proc.
mokytojq ir 2 Svietimo
pagalbos special istai).
3.3.2.4. Dalyvavimas
Respublikineje
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio
ugdymo vaiku



3.3.3. Organizuojama
gerosios patirties
sklaida lstaigoje ir uZ
jos ribq
(parengtas lietuviq
kalbos ir kult0ros
puoselejimo projekto

,,Vaiko kelias i
taisyklingq kalb4"
metodiniq priemoniq
ir rekomendacijq
leidinys mokytojams
(balandZio men.);
parengti straipsniai,
gerosios patirties
informaciniai
praneSimai Svietimo
portaluose (visus
metus).

ktirybiniq darbq
parodoje ,,Kaledinis
atvirukas" (gruodZio
men. dalyvavo

,,Gudrudiq" gr. vaikai
ir mokytojos).

3.3.3.1 . Dalyvavimas
respublikiniame
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio
ugdymo istaigq
Svietimo pagalbos
specialistq (logopedq)
vaikq tarties mokymo
virtualiame projekte
"Garsq Z, Z, S-Z-2,3-
Z uZduodiq kraitele"
(kovo men. dalyvavo
I logopede).
3.3.3.2. Dalyvavimas
respublikiniame
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq loginio
m4stymo
edukaciniame projekte

,,Simtmedio vaikai
2022" (kovo men.
dalyvavo
..Ciulbuoneliq" grupes
vaikai ir mokytoja).
3.3.3.3. Gerosios
patirties sklaida
dalyvaujant
Tarptautiniame
Europos astronomijos
Svietimo asociacijos
konkurse ."Space an -
Visions of the
Universe's beauty"
(kovo men. dalyvavo

".C iulbuonel iq" grupes
vaikai, mokytoja,
direktores pavaduotoja
ugdymui).
3 .3 .3 .4. Parengtas

lietuviq kalbos ir
kulturos puoselejimo
projekto,,Vaiko kelias

i taisykling4 kalb4"
metodiniq priemoniq
ir rekomendaciiu



leidinys mokytojams
(kovo men. dalyvavo
85 proc. mokytojq,
direktores pavaduotoja
ugdymui).
3.3.3.5. Dalyvavimas
Respublikineje
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo istaigq
metodineje -
praktineje
konferencijoje
,,Patirdiq dirbtuves,
ugdandios ir
pletojandios vaikq bei
pedagogq
kompetencijas".
Gerosios patirties
sklaida,,Kaip kurti
kurybi5k4 ir inovatyvq
ugdymo kontekst4:
MaZasis kalbos
tyrinetojas" (gruodZio
men. dalyvavo
prie5mok. ugd.
mokytoja, dir.
pavaduotoja
ugdymui).
3.3.3.6. Dalyvavimas
VPPT ir Vilniaus
miesto savivaldybes
m etodi nej e-prakti nej e

konferencijoje
,,lkimokykliniq
ugdymo istaigq vaiko
geroves komisijq
pasirengimas

itraukiajam ugdymui.
Gerosios patirties
sklaida ,,ltraukusis
ugdymas - ateities
kelias. Svietimo
pagalbos projekto

,,Trys Zingsniai"
pristatymas"
(gruodZio men.
dalyvavo dir.
pavaduotoja
ugdymui).



3 .3 .3 .7 . Publikuotas
straipsnis ,,Svietimo
nau-iienose" vasario
l6-osios Svente

,,Lietuva miisq
delnuose"
(vasario men.)
3.3.3.8. Publikuotas
straipsnis ,,Svietimo
naujienose"

,,Edukacinis projektas

,,Simtadienis
prieSmokyklineje
grupeje" (vasario
men.).
3.3.3.9. Publikuotas
straipsnis ,,Svietimo
naujienose"

,,Kosmoso menas

vaikq akimis" (kovo
men.)
3.3.3.10. Publikuotas
straipsnis ,,Svietimo
nauj ienose" ,,MaZasis
kalbos tyrinetojas"
(balandZio men.)
3.3.3.1 1 . Publikuotas
straipsnis ,.Svietimo
nauj ienose",,Vilniaus
lopSelio-darZelio

,,Pasakait6"
bendruomenes
projektas ,,UZdek
gerumo ir draugystes
Svieselg naktyje"
(lapkridio men.).

s, nellryKdYtos ar lwKo tos i5 dalies d6l numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ilykdytos

,,

buvo atlikta SV veiklos rezultatams'

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1 . Dalyvavimas Vilniaus miesto ugdymo istaigq
pradedandiq vadovq ir jq mentoriq mokymo
programoie.

Atsakingas komandos formavimas ir

igalinimas.

(



UZtikrinamas palankus istaigos
mikroklimatas.
Prevencija valdant sudetingas situacijas
ir stres4.
Sudarytos s4lygos, kiekvieno mokytojo
asmeniniam ir profesiniam tobuleiimui.

3.2. ,,Svietimo lyderystes" magistro studijos ISM
Vadybos ir ekonomikos universitete.

lgytos Zinios pritaikytos:
jstaigos 2023-2027 m. strategijos
kiirime;
formuojant istaigos komand4;

i gal inant mokymosi lyderystg;
planuoiant istaisos fi nansinius iStekl ius.

J.J.

3.4.
3.5.

met veiklos uZdu i toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYVTT NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovau.i antis vertinama.
Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

riant
Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas

langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 labai serai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias z 2r: 31 4U
5.2. IStekliq (ZmogiSkqiq, laiko ir materialiniu) paskirstymas a2a3n4V
5.3. Lydervstds ir vadovavimo efektvvumas tr 2a 3n 46/
5.4. Ziniq, gebejimq ir igUdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatu

lr 2r: 3n 4{/

5.5. Bendras ivertinimas (paZyrnimas vidurkis) 1r 2a 31 46-

kdant uZduotis

UZduodi q ivykdymo apra5ymas
atitinkamas langelis



6.1. Visos uZduotys lvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius
,/ Labai

gerai

6.2. tJLduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus

vertinimo rodiklius
Gerai E

6.3. lvykdyta ne maiiau kaip puse rZdugdi,+ pugul trturtrt Patenkinamai E

6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo roqrk]lr.! Nepatenkinamai E

7.1 . Paoildomu lt trauk iStekliu valdymo kom iia.

7.2.

V SKYRIUS
VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAIKITU METU

Kitq metq uZduotys8.
(nrustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8. l. UZtikrinti atnaujinto
priesmokyklinio ugdymo turinio
kokybiSk4 igyvendinim4
siekiant kiekvieno ugdytinio
individualios paZangos.

8.1.1 . Atlikta i5sami
prieSmokyklinio ugdymo
pedagogq kval ifi kacijos
tobulinimo analize.
tobulinamos pedagogq

skaitmen in io ra5tingumo
ir paZangiq metodq
taikymo kompetencijos.

8.1 .2. Siuolaikiniq
inovatyviq priemoniq,
skirtq kokybiSkam
ugdymui organizuoti,

isigijimas

8.1.1.1. Parengta
prieSmokyklinio ugdymo
pedagogq apklausa del
kval ifi kacijos tobulinimo.
(100 proc. pedagogq dalyvaus
skaitmeni n io ra5tingumo
mokymuose, kursuose).
8.1.1 .2. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogai tobulins
kval ifi kacij4 ivairi uose

kval ifi kacijos tobulinimo
renginiuose siekiant ugdymo
procese taikyti paZangi us

ugdymo metodus (STEAM,
naratyvin is Zaid imas, projekto
metodas ir kt.) (ne maZiau kaip
2 k. i metus).
8. l. 1.3. Mokytojq tarybos
susirinkimuose analizuojama
prie5mokykl inio ugdymo
turinio kokybe (100 proc.
pedagogq iSklausys praneSim4)

8.1.2.1. Gerinant
priesmokyklinio amZiaus vaikq
pasiekimus isigytos modernios
mokymosi priemones
(interaktyvi lenta, edukacinis
programuojamas robotukas,



8.1.3. Atnaujinta
prie5mokykl inio amZiaus
vaikq pasiekimq ir
vertinimo sistema.

papildytos realybes priemones

ir kt.)

8.1 .3.1 . 100 proc.
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogq vadovaujasi
atnauj intu apraSu, atl ieka

individual izuotq vertinimq
pagal atnaujintq
prieSmokyklinio ugdymo
program4 (geguZes men.).

8.2. Stiprinti VGK darbo kokybg
uZtikrinant kokybiSk4 5v ietimo
pagalb4.

8.2.1 . Stiprinamos
pedagogq ir Svietimo
pagalbos specialistq
kompetencijos bei
uZtikinama efektyvi VGK
veikla.

8.2.2. Tgsiamas
bendradarbiavimas su

ivairiomis Svietimo
pagalb4 teikiandiomis

istaigomis, centrais,
tarnybomis.

8.2. l. l. lgyvendintas tgstinis
5v ietimo pagal bos projektas

,,Trys Zingsniai" (ne maliau
kaip 2 k. pedagogai, Svietimo
pagalbos specialistai dalyvaus

ivairiuose sem inaruose,
kursuose itraukiojo ugdymo
tematika; organizuota 1 -2
paskaitos (praneSimai) tevams;

organizuojamos konsu ltacij os,

susitikimai tevams).

8.2.1 .2. Sudaromos sElygos

kokybiSkai VGK veiklai (kartu
su pedagogais anal izuojamas
tikslingas kontaktiniq valandq
panaudojimas, isigyta
kompiuterine techn ika,

reikiamos priemones). Tevq

itraukimas i VGK veikl4,
organizuojamos tiksl ingos

konsultacijos, susitikimai,
parengta metod ine medZiaga.

8.2.2.l.Vyksta sklandus
bendradarbiavimas su VPPT,
sutrikusios raidos konsultavimo
skyriumi, Vilniaus Silo
mokykla (parengti ra5tai del

bendradarbiav imo gerin imo,
organ izuojami I -2 susiti kimai
del SUP turindiq vaikq ugdYmo
kokybei gerinti aptarti,
parengtos ataskaitos.
prane5imai ir kt.).

8.3. lstaigos i5orines ir vidines
komunikacijos modelio
stiprin imas formuoj ant palankq

istaisos mikroklimata.

8.3.1 . SklandZiai

igyvendinamas iSorines

ir vidines komunikacijos
model is atsiZvelgiant i

8.3.1.1. Atlikta apklausa del

informavimo priemoniq
panaudojimo efektyvumo.



tevq ir pedagogq
poreikius.

8.3.2. Pedagogai

skatinami dalintis gerqa
darbo patirtimi
(straipsniq publikavimas,
parengti leidiniai,
gerosios patirties
sklaida).

8.3.3. Uztikrintas
palankus mikrokl imatas
visai istaigos
bendruomenei.

Parengtas ir igyvendintas
istaigos iSorines ir vidines
komuni kacij os 2023 m. planas.

Efektyvus istaigos
komunikavimo priemoniq
panaudoj imas (istaigos
internetine svetaine, Facebook,
el. dienynas,,Mano dienynas").

8.3.3. Parengti ir publikuoti 3-

4 straipsniai elektroniniuose
Svietimo portaluose, 2-3
pedagogai ir I -2 Svietimo
pagalbos specialistai
organizavo gerosios patirties
sklaidos rengini ,,Kolega *
kolegai".

8.3.3.1. 100 proc. igyvendinta
sveikatos stiprinimo programa

,,Pasakaites sveikuoliai" (per

visus metus), veiksmingai

igyvendinamos social inio
emocinio ugdymo programos
(,,MaZiej i j ausmq tyrinetojai",
Kimochi, ,,Zipio draugai") (per

visus metus).
8.3.3.2. 85 proc. istaigos
bendruomenes nariq isitrauks i
saugios ir sveikos gyvensenos
projektus, skirtus Sveikat4
stiprinandiq mokyklq 30 m.
jubi liej ui: igyvend intas
ilgalaikis saugios ir sveikos
gyvensenos projektas,,Tik tok
sveikata - nuotaika visada
gera" sveikatingumo projektas
(per visus metus), sveikatos
festivalis -,,Pasakaitds"
maZqjq Zaidynes 2023*
(geguZes men.).

8.4. Tobulinti finansinio
ra5tingumo gebejimus.

8.4. I . UZtikrinti istaigos
vadovo finansinio
raStingumo
kompetencijos
tobulinim4.
8.4.2. ULtikri nti vadovo
pavaduotojo Vie5qiq
pirkimq valdymo
kompetencij4.

8.4.1 .l . lstaigos vadovas
dalyvaus I finansinio
raStingumo mokymuose.

8.4.2.1. lstaigos vadovo
pavaduotojas dalyvaus V ie5qi q

pirkimq valdymo I

mokymuose.
8.4.3. l. Nenumatomas leSq

triikumas biudZetiniq metu



8.4.3. Finansiniq iStekliq
tikslingas planavimas ir

pabaigoje (iki2023
gruodZio 3l d.).

m.

lmas.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduofys gali buti neilykdytos (aplinkybds, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos irykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: Mokyklos taryba l. e. p. direktores Linos Tolodkienes
2022mett4 veiklos ataskait4 vertina labai gerai. lSkeltos uZduotys lgyvendintos laiku ir sekrningai,
atitinka rezultatq vertinimo rodiklius, igyvendintos dvi papildomos uZduotys, kurios nebuvo
planuotos ir numatytos. lstaigos taryba siUlymq vadovo veiklai tobulinti neturi.

lnlf 0 rx,{
(data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigo.ie -
savivaldos instituciios igaliotas asmuo /
darbuoto.i q atstovav i m4 i 

gyvendi nanti s asm uo )

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

te ii faktoriai umas, kitos aplink
9.2. Teises ak itimai.

luykdytos visos uilnolys it tvtt EW-te ttx'to:"::''Y"

'Giit t"ui |noi'7't*to'7*tt p'*igini's algos kintamqiq

lhla4 &
(valstybines Suietirno lstaigos savininko 

Y 
(p (d"t")

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes 5vietimo istaigos atveju - meras)

d,i* lr*;t*
(vardas ir pavarde)

/u- {P/3 OJ$i
(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas hl'A(' 4//W'

SusinaZinauW
(Srl.tir* irtoigot ru.i*o pareigo.)


