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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Kokybi5ko ir inovafiaus ugdymo(-si) uitikrinimas.
Sekmingam ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programos tikslq realizavimui bei

ugdomojo proceso tobulinimui darlelyje ir toliau taikomas projektinis darbo metodas. Vienas i5

darZelio prioritetq yra sveikatos stiprinimas, Sio tikslo lgyvendinimui darZelyje buvo vykdomi

projektai ,,Sveikatos ABC", o nuo rugsejo menesio projektas ,,Sveikas a5, sveikas tu, b0kime

sveiki kartu", kuriame aktyviai dalyvavo visa istaigos bendruomene. DarZelis toliau tgse

dalyvavim4,,Sveikatiados" projekte bei VSB organizuojamame projekte,,GraLi Sypsena".

Skatinant vaik4 bflti aktyviu ugdomojo proceso nariu, grupes vykde 12 projektq:

,,Vaikystes takeliais i pasakq 5a1i'0, ,,Pasaulis vaiko delnuose", ,,Pasaulis vaiko akimiso', ,,Kaip

bUti sveikiems'o ir kiti. Ugdytiniai dalyvavo ivairiose pilietinese akcijose, projektuose,

edukacinese valandelese, gamtos, ekologinemis, saugumo ir sveikatos ir meno temomis. Vilniaus

lopSelio-darZelio ,,Justinukas" organizuotame proto mti5yje miisq ugdytiniai uZeme II viet4.

Ugdymas organizuojamas ne tik darZelio teritorijoje. Pedagogai organizavo edukacines

bei paZintines i3vykas. Ugdytiniams buvo suorganizuotos 46 i5vykos uZ istaigos ribq. Daugiausiai

ugdytiniai lankesi Pilaites mikrorajone esandiose objektuose, Saugaus eismo klaseje, oro uoste ir
t.t. Vaikai yra apdrausti draudimu nuo nelaimingq atsitikimq esant darZelio teritorijoje bei

dalyvauj ant darLelio organizuoj amose ekskursijoj e.

Tevai yra aktyvfrs dalyviai ir lygiaverdiai ugdomojo proceso planavimo partneriai.

Dalyvaudami ,,T6vq edukacines talkos'o projekte Seimos isitrauke i edukaciniq priemoniq bei

erdviq kflrim4. Buvo pagamintos 36 skirtingos priemones (geometrines figflros, mink5tos

pagalveles, bflgnai, gyvflneliai, pasakq personaZai ir kita). Projekte ,,Smagus laikas buti kartu" ne

tik tevai, bet ir seneliai lankosi grupese, veda edukacines veiklas, prisideda prie bendruomenes

renginiq organizavimo. 2019 metais buvo pravesta apie 50 ivairiausiq veiklq. Ugdytiniq tevai

laisvanori5kai prisideda prie istaigos materialines bazes gerinimo: grupei buvo padovanotas

spausdintuvas, laminavimo aparatas, Zaislai.

Dafielyje yra organizuojamos ivairios akcijos, parodos, renginiai, kuriuose dalyvauja

visa istaigos bendruo*"-rr". Pavasari vyko paroda ,,Gamta vaiko akimis", Liemq ,,Zibi*q
miestas'.. GruodZio menes!tevai prisijunge prie dafielio akcijos ,,Dalinkis gerumu". Sios akcijos

metu surinkti vaikq drabuZeliai , Zaislai i5keliavo nepasiturindioms Seimoms. Taip pat gruodZio

menesi bendruomene prisijunge prie akcijos ,,Pasidarykime asmenukes ir nusiqskime Sypsenas

Kaledq seneliuioo. Padios aktyviausios akcdoje dalyvavusios grupes buvo apdovanotos Lego

konstruktoriais.



Bendradarbiavimo su Karolini5kiq muzikos mokykla pagrindais darZelis yra isitraukgs i
tarptautini Etwinning proj ekt4,,PaZinkim e muzikq" .

Darielio prie5mokyklinio ugdymo pedagoge dalyvavo ir baige Vilniaus kolegijos

organizuojamus lektoriaus, eksperto Albert Janssens 3 metq tgstinius mokymus ,,Reflektyvioji
pedago gika'., kuriq metoding medliag4 pristate darZelio pedago gams.

DarLelyje buvo atliktas tyrimas ,,fstaigos emocinis mikroklimatas". Remiantis

darbuotojq iSsakyta nuomone bei tyrimo rezultatus, daugiau demesio skirti darbuotojq tarpusavio

santykiq stiprinimui, efektyvaus komandinio darbo organizavimui. Siekiant gerinti darhelio

mikroklimat4 pavasari darbuotojams buvo organizuota kelione i Augustav4.

Siekiant uZtikrinti darZelio veiklos efektyvum4 veikia darbo grupes, komandos:

sveikatos puoselejimo, tiriamosios veiklos, edukaciniq aplinkq kurimo ir pletojimo, kriziq
valdymo ir kitos. Aktyviai dirba Vaiko geroves komisija, 2019 m. vyko 5 posedZiai. Aktualius

bei svarbius darZelio klausimus taip pat padeda sprgsti {staigos taryba.

Esu Svietimo ir mokslo ministerijos inicijuoto projekto ,,Inovacijos vaikq darlelyje"
prieZifiros komiteto nare.

Inicijavau dafielio atstovq dalyvavimq 2019 metais lapkridio 23 dien4 parodoje

,,Mokykla 2019* renginyje ,,Laiminga vaikyste", kuriuo metu buvo pristatytas stendinis

pranesimas ,,Vaiko brandumas mokyklai" ir teikiamos individualios konsultacijos tevams del

vaikq pasirengimo mokyklai.
Siekti nuolatinio pedagogq profesinio tobulGjimo, telkti veikli4, atsaking4, akfii4

besimokaniios bendruomen6s kulttir4. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
Du pedagogai kele kvalifikacing kategorrje. Igrjo aukletojos metodininkes kvalifikacing

kategorij4.

Du mtisq darZelio pedagogai dalyvauja UPC vykdomame projekte ,,Tgskoo ir siekia igyti
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacij 4.

Toliau tgsiama naryste akredituotq video mokymq platformoje - Pedagogas.lt. I5klausg

mokymus ir atlikg testus 15 darbuotojq gavo paZymejimus, o sukaupta metodine medLiaga

dalinasi metodiniuose susirinkimuose.

fstaigoje taip pat buvo organizuojami seminarai pedagogams pedagoginemis-

psichologinemis temomis: ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq lyti5kumas. Ugdymas atsiZvelgiant i
raidos tarpsnius'., ,,Struktfruotas mokymas'., ,,Bendravimas ir bendradarbiavimas su tevais". Taip

pat pedagogai dalyvavo organizacijos ,,Projektq igyvendinimo grupeoo 10 nemokamq paskaitq

cikle apie streso valdym4. Mokymus vede psichologe-psichoterapeute Ft.DrtaZajatskiene.

Vaikq raidos centro ergoterapeute I. Butkiend 2019 m. spalio men. organizavo miisq

darleho pedagogams ir specialistams seminarq cikl4 ,,Vaikq turindiq ASS savarankiSkumas,

komunikacija ir elgesysoo. Teike konsultacijas pedagogams del darbo su vaikais, turindiais

autizmo spektro sutrikimq. 2019 m. spalio men. pedagoge ir psichologe dalyvavo ABA / VB
terapijos ,,Taikomosios elgesio analizdsoo savaites trukmes mokymuose. Taip pat vyko praktines

konsultacijos grupeje pedagogams, specialistams ir tevams. Sukurta individuali ugdymo

programa,,Vaiko kalbines raidos skatinimas ir ugdymasoo.

DarZelio bendruomene isitrauke i Nacionalines Svietimo agentDros organizuojamus

nemokamus seminarus darZelyje: ,,Smurto prevencija: kaip padeti vaikas apsisaugoti nuo

smurto",,,I5maniej i irenginiai : kodel svarbu protingai suderinti?".

Lietuvos nacionalines Martyno MaZvydo bibliotekos iniciatyva darilelyje vyko



seminaras ,,Biblioteka ir pirmieji skaitymo igrfdZiq pagrindai vaikq dar'zelyje", kurio metu

darZelis dalinosi patirtimi, kaip irengti inovatyvias bibliotekeles netradicinese erdvese

(laiptinese) Kakes Makes erdvd, Gustavo enciklopedijos karnbarys, Teatro uZkulisiai,

maZiesiems Pasakq karalyste.

Pedagogai dalyvavo respublikineje konferencijoje ,,Ekologinio s4moningumo

ugdymasis ikimokyklineje istaigoje", paLengti Zodinis ir stendinis prane5imai. Taip pat aktyviai

dalyvaujama Vilniaus miesto organizuojamose seminaruose, parengiant vaizdinius prane5imus.

DarZelis palaiko konstruktyvius santykius su socialiniais partneriais. Vienas i5 jq
Vytauto DidZioio universiteto Svietimo akademijos skyrius. Kovo menesi vyko darZelio

pristatymas VDU studentams.

Bendradarbiaujant su Vilniaus kolegija, VDU Svietimo akademija bei Vilniaus

universiteto filosofiios fakultetu l4 studentq atliko praktik4 darLelyle.

[staigos pedagogai dalyvavo Siauliq universiteto organizuoiamame tyrime ,,Vaikq
mokejimo mokytis rai5ka ikimokyklineje ugdymo istaigoje". Sio tyrimo reztltatai bus panaudoti

Siauliq universiteto socialiniq mokslq srities edukologijos mokslo publikacijose, tarp pat

pristatomi mokslinese konferencijose, susitikimuose su pedagogq bendruomenemis.

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos isakymu mentoriauju ir konsultuoju

darZelius ,,Vieversys", ,,Bitute", ir ,,Justinukas" finansiniais, ugdymo, bendradarbiavimo su tevais

bei kitais klausimais.

Modernios, aktyvinaniios, saugios, esteti5kos ugdymo(si) ir darbo aplinkos
ktirimas.

DarZelis dalyvavo Lenkq mokytojq asociacijos Lietuvoje ,,Macierz szkolna" projekte,

gautos metodines ir edukacines priemones.

DarLelyje irengta nauja edukacine erdve ,,Laboratorija", kurioje istaigos pedagogai

sekmingai organizuoja STEAM veiklas. {staigos edukacines erdves ,,Linksmoji kepyklele",

,,Pojldiq lavinimo kambarys" ir ,,Piratq laivas" papildytos didaktinemis ugdymo(si)

priemonemis.

Filiale idiegtas belaidis rySys, prie5mokyklineje grupeje irengta kompiuterizuota darbo

vieta, modernizuota aktq sale veikia interaktyvus ekranas. Visos darZelio grupes turi

kompiuterius, kuriuos gali naudoti ugdomojoje veikloje.

frengti nauji specialistq (logopedo ir psichologo) kabinetai, dvejose grupese pagal LR
Higienos normas atnauj inti sanitariniai mazgai.

Atnaujintos Zaidimq aik5teles. Vaikq Zaidimq aik5teles pilnai atitinka LR Higienos

normq bei Lietuvos standartq reikalavimus, gauti paZymeiimai.

Gautas papildomas finansavimas Zaidimo aik5teles modernizavimui, filiale visoje

Zaidimq aik5teleje pakeisti dang4. I5veZta skalda, irengta liejamos dangos futbolo ir krep5inio

aik5tele, iSklota veja, irengta laistymo sistema.

Papildyta materialine baze. Organizuojant darLelyje sveikatai palankaus maisto gamyb4,

grupems nupirktos 5 kokteilines ir atnauiinti indai. UZtikrinant vaikq saugum4, fdiegta darZelio

varteliq praejimo sistema. I darZeli patenkama tik su asmenine praejimo kortele.



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDAOIYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ndiniai US veiklos rezaltatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini renitatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti reniltatai
ir jq rodikliai

1.1. Specialiqjq
poreikiq vaikq
sekmingos
socializacijos
inicijavimas, taikant
inovatyvius
sprendimus.

Erdviq pritaikymas,
specialiq priemoniq

isigijimas,
pedagogams skirtq
seminarq
organizavimas ir
tam reikalingq
finansiniq i5tekliq
tikslingas
panaudojimas.

fkurla erdvd spec. poreikiq
vaikams.

fsigytos ugdomosios
priemonds, skirtos vaikams
su spec. poreikiais.
Organizuoti seminarai bei
konsultacijos
bendruomenei.

darZelio

Dvejose grupese

ikurlos erdvds
namelis-sleptuvd,
pritaikytos spec.
poreikiq vaikams.
Darleho dvejose
laiptinese ikurtos
,,Kakes makes" ir
,,Gustavo"
erdves. Erdvese
vaikai gali
konstruoti, varlyti
knygutes, taip pat
jose pabfiti kartu
su tdvais.

Isigyti pagalbines
komunikacijos
metodo (PECS)
specialiqjq
mokymo
priemoniq
komplektas -

,,Bendraukime
paveiksleliais",
interaktyv[s
Laidimar

,,Bendravimo
bokStas",

,,Jausmq
delione", skifti
socialiniams

igudZiams ugdyti.

2019 m.
balandZio 30
dien4 darZelyje
specialistams ir
pedagogams buvo
organizuojami
mokymai tema

,,Struktlruotas



mokymas".
2019 m. spalio
men. menesf
darLeho
pedagogams ir
specialistams
buvo
organizuojamas
seminarq ciklas

,,Vaikq turindiq
ASS
savarankiSkumas,
komunikacija ir
elgesys".
2019 m. spalio
men. pedagoge ir
psichologe
dalyvavo ABA /
VB terapijos

,,Taikomosios
elgesio analizd,s"
savaitis trukmes
mokymuose
2019 m.lapkridio

- gruodZio men.
vyko praktines
konsultacijos
grupeje
pedagogams,
specialistams ir
tevams. Sukurta
individuali
ugdymo
programa,,Vaiko
kalbines raidos
skatinimas ir
ugdymas".

1.2. Lauko Zaidimq
aikSteliq
modernizavimas ir
atnaujinimas.

UZtikrinamas vaikq
saugumas
modernioje
Zaidimq aikSteleje,
skatinamas ir
stiprinamas vaikq
fizinis aktyvumas.

Demontuoti netinkami
naudoti Zaidimq irenginiai.
{sigyti nauji Lardrmo
aik5teliq ir lauko sporto

irenginiai.
Atnauj inti esami irenginiai.
Papildytas ankstyvojo
amZiaus vaikq Lardimo
aikSteliq inventorius.

Inicijavau
komisij4 vaikq
Zaidimq aikSteles

irenginiq remonto
tikslingumui
iverlinti.
Demontuoti visi
netinkantys ir
neatitinkantys
saugumo
reikalavimq

irenginiai.
Isisvti 2



sertifikuoti
multifunkciniai
Zaidimo aik5teles

irenginiai.
Ankstyvojo
amZiaus vaikq
Zaidimo aik5teles
papildytos nauju
inventoriumi -
mobiltis lauko
Zaislai.
Modernizuota
filialo Zaidimq
aik5tele - irengta
futbolo ir
krepSinio
aik5tele, i5klota
veja, irengta
laistymo sistema.
Gauti
paZymejimai,kad
vaikq Zaidimq
aikSteles pilnai
atitinka LR
Higienos normq
bei Lietuvos
standartq
reikalavimus.

1.3. Interaktyviq
priemoniq isigijimas
ugdymo proceso
gerinimui.

Inovatyvaus
ugdymo
uZtikrinimas,
perteikiant vaikams
Siuolaikinio
pasaulio naujoves
ir inovacijas.
Inicijuojamas
pedagogq
dalyvavimas Salies

ir ES projektuose.

Isigyti
magnetines

kompiuteriai,
lentos,

projektoriai ir kita.

f sigyta interaktyvi lenta.

fsitraukta i projekt4.

Filiale idiegtas
belaidis ry5ys.
PrieSmokyklineje
grupeje irengta
kompiuterizuota
darbo vieta -
kompiuteris,
projektorius ir
mobilus ekranas.
Modernizuota
sale - imontuotas
interaktyvus
ekranas.

{sigyti 7
neSiojami
kompiuteriai.

Isitraukta
tarptautinf
Etwinning
projekt4

,,PaZinkime
muzik4'.



2, ULduotvs, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l num buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.

2,4,

2.5.

ei buvo atlikta staigos veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1 . Pa5alinti trlkumus del leidimo-higienos paso
gavimo : atnauj inti sanitarinius mazgus ankstyvoj o

amZiaus grupese ir apsaugoti Sildvmo prietaisus.

Trflkumai pa5alinti, darlelio veikla
pilnai atitinka leidimo-higienos paso
reikalavimus.

J.Z.

J.J.

3.4.
3.5.

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

veiklos uZduo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

uZduotis isivertinimas

Siektini rezultatat

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

5. Pasie rezulta kdant uotis

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas atitinkamas

langelis
5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai M

5.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai I
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenk nama tr
5 .4. ULduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenk llama tr

6 Kom kurias nor6tu tobulinti
6.1. Palankios ugdymuisi darZelio kulturos ktrimas, susietas su darZelio strateginiais tikslais
6.2. Dari.elio partnerystes ir bendrajlfofud1:mo. \ --=\
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
/o/,,O tu l/(*cah /O /Od.

4!hnfr' la /tz'ttc2
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(vardas ir pavarde) (data)

lehlt

Vilniaus nucsto savi$$1ffio istaiSos savininko teises ir
administraciios drekioriaus pavaliuotoYa--n n u parelgas lgyve'nornanctos tnstltucuos
nidt$#dffi"of-(aat in intq susirinkirno) lgal ioto asmens
20 {_./ - pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys

(data)

'q2z lu;rzuz/antds ,k (?rz,azfhs
U-

/iuatu/r-/ru FAU ' ,A!/o
(rnokyktoje - rnol<yklos tarybos (para5as)

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

frotnt'o'?1f

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne iau kaip 5

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9.1. Inovatyviq metodq ir btdq
taikymas, siekiant ir skatinant
ugdytiniq individuali q paLangq.

Individualios vaiko
paZangos gerinimas.

Atliktas vaikq brandumo
mokyklai tyrimas ,,Tdvq ir
pedagogq poZilris i vaikq
brandum4 mokyklai" ir
parengtos rekomendacijos.
Tyrimo imtis 8 grupds ir
progimnaziia.

'/.'.



Sukurtos grupese savitos
motyvacines sistemos 10
grupiq.
Kuriamos 4 mobilios aplinkos.
5 interaktyviq mokomqjq
priemoniu isieiiimas.

9.2. Stiprinti bendruomenes
pasitikejimu bei partneri5kumu
gristus santykius, siekiant
pozityvaus darZelio
mikroklimato.

Stiprinti aktyvios,
pozityvios, pasitikindios,
bendradarbiaujandios
bendruomenes kult[r4,
uZtikrinant ger4
mikroklimat q dar lelyj e.

Suorganizuota praktine
konferencija Vilniaus mieste
(balandLio men.).
Bendruomends itraukimas i
projekting veikl4 - 60 veiklq.
Sukurtas interaktyvus
bendruomenes Zaidimas.

9.3. Modernios, meninds ir
estetiSkos ugdymo(si) aplinkos

ikurimas vaikams.

Kurti aplink4 vaikui, kuri
yra orientuota i Zaidimq
aktyvinim4, skatinanti
vaiko smalsum4 nor4
pa1inti, tyrineti,
suteikiant ktrybos
dZiaussmo.

fkur-ta konstravimo erdve - 85

proc.
Kompiuterrzuota erdve

,,Labaratorija" - 3 irenginiai.
[kurta universali menq studija -
60 proc.

9.4. Darbo aplinkos kokybes
gerinimas ir uZtikrinimas.

UZtikrinti saugias ir
funkcionalias darbuoto.j q
darbo vietas ir s4lygas
darLelyie.

Metodinio kabineto irengimas
filiale - 100 proc.
Baldq isigijimas 3 grupems.
Atnauiinti 5 kompiuteriai.

9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybdso kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

utt - /?- zl
(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

Sustpavtnau.n
,c/,'re,Llkze l,aru:ol3/

(data)

I 0. 1. Finansiniu i5tekliu trDkumas.
10.2. i5kieii i5tekliai.
10.3.

IHffi :,:#lnF,'mga'#rrossavininkoteises.ir
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pareigos)

(Svietirno lstaigos vadovo parei


