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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2019 metq istaigos strateginio plano igyvendinimo kryptys, svariausi rezultatai bei rodikliai.
l. Patobulintu lopielio-darielio ugdymo (si) pai,anga, sustiprinti vadybiniai procesai.

Veiklos organizavimui taikomas veiksmingumo principas. Pasiekta geros kokybes rezultat''4

sumaniai ir taupiai naudojant turimus i5teklius, nuolat vertinant, analiztrcjant ir planuojant savo

veikl4, remiantis veiksminga vadyba - tinkamais ir laiku priimtais sprendimais. Ugdymo turinys,
priemones, metodai ir bDdai parenkami ir taikomi taip, kad visa, kas kalbama ir daroma, bDtq

ugdytiniams vertinga kokiu nors poZilriu (doros, tiesos, sveikatos, savisaugos, teisingumo ir kt.),
kad jie patirtq prasming4 santyki su savimi ir pasauliu.
Pavyko patobulinti vaikq paZangos ir pasiekimq vertinimo metodik4.
Pagerejo ugdomosios veiklos planavimas - tapo konkretesnis, orientuotas i vaiko interesus ir
poreikius. Sustiprintas darbas su specialiqjq poreikiq vaikais, tevq konsultavimas ir pagalba.

UZtikrinta, kad visi specialistai turetq vaikams aktualiq ugdomqjq priemoniq, galetq dalyvauti
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, dalintqsi igyta patirtimi ir Ziniomis. Suorganizuoti du
kvalifikacijos tobulinimo seminarai bei tarptautine konferencija apie itraukiojo ugdymo galimybes

bei ypatumus ikimokyklinio ugdymo istaigoje. Pravestas seminaras ikimokyklinio ugdymo
padejejoms ir kitam nepedagoginiam personalui apie vaikq ugdym4 itraukiojo ugdymo s4lygomis.

lvyko pirmasis seminaras tdvams apie konstruktyvq ir pozityvq bendradarbiavim4 ugdant
maZuosius.

,,Gabijeles" ugdytiniai dalyvavo respublikiniame dainq festivalyje Visagine, 4-iuose miesto
meniniuose renginiuose, 3-jose ikimokyklinukq sporto rungtyse, Sa5kiq turnyre, klasikines muzikos
festivalyje ir kt.
Pravesti visq 17 grupiq tevq susirinkimai. Jq metu pateikta informacija apie ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programq gaires, istaigos krypti vaikq sveikatos bei aktyvaus gyvenimo

igudZiq stiprinimo link. PaZymdtas ,,Ugdymo be sienq" principas, kuomet vaikams sudarytos

s4lygos vykti i paZintines - edukacines prdgramas miesto muziejuose, mokslo centruose, teatruose,

Botanikos sode, dalyvatrtt Zygtuose ir kt. Pateikta informacija apie vaikq sveikatai palankaus
maitinimo organizavim4 bei pritaikyt4 vaikq maitinim4 (alergi5kiems, netoleruojantiems tam tikrq
produktq ir pan.).
Ugdymo paslaugq kokybes uZtikrinimui suburta profesionali jaunq specialistq komanda: logopedas,
psichologas, socialiniai pedagogai, frzinio lavinimo specialistai, meninio ugdymo pedagogai. Nuolat
konsultuojamasi su Vilniaus pedagogines-psichologines tarnybos specialistais del specialiqiq
poreikiq vaikq ugdymo kokybes gerinimo s4lygrl ir galimybiq.
Sekmingai realizuoti istaigos pletros siekiai. Nuo 2019 m. gruodZio 2 d. istaig4 lanko 358 ugdytiniai.
Intensyvi ir atkakli personalo atranka leme puikios darbuotojq komandos suburim4 bei

sukurta 104 vietos



vaikams ugdytis bei 18 darbo vietq.
2. Praditi taikyti inovatyviis ugdymo(si) metodai.

Taikomos veiksmingos inovatyvios ugdymo(si) priemones: Sviesos stalai, IKT priemones, STEAM
ugdymas ir kt. Paiira5yta bendradarbiavimo sutartis su VS| ,,MaZasis tyrinetojas". Su Siais

partneriais organizuojamos aktualios ir idomios vaikams paZintines, tiriamosios, eksperimentines

veiklos, skatinandios ugdymo(si) pasiekimus (smalsum4, kflrybiSkum4, aktyvum4).

3. Sustiprinta materialin| lopielio - darielio bazi.
Suremontuota ir irengta sporto sale, suremontuotas ir irengtas psichologo kabinetas. Pilnai
suremontuota prie5mokyklines grupes prausykla ir tualetai. Dviejose grupese irengtos naujos tualetq

pertvaros. Trijq grupiq miegamuosiuose pakeistos senos lovytes naujomis, mobiliomis ir tuo

vaikams sudarytos s4lygos tureti funkcionalias erdves statybiniams-konstrukciniams Zaidimas bei

kitoms aktyvioms veikloms.
AtidZiai i5nagrinejus darZelio lauko teritorijos planq, pastebeta, jog ribos yra Lenkliai didesnes.

Imtasi veiksmq ir darZelio teritorija aptverta i5 dalies nauja tvora, o i5 dalies ankstesniais tvoros
segmentais pagal priklausandias ribas. Bendruomene labai palankiai ivertino 5i sprendim4, o

vaikams darLelyi e atsirado iau erdvds lauke.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1 Paerindiniai usiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultattl vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1 {rengti
funkcionalias ir
modernias
edukacines grupiq
aplinkas skirtingiems
vaikams, pritaikytas

fvairiems ugdymosi
metodams, formoms,
b[dams diegti.

{kurtos ir
pritaikytos
edukacines erdves
skirtingq
ugdymo(si)
poreikiq
turintiems
vaikams pagerins
ugdymo(si)
s4lygas, praturtins
vaikq Laidybrng,
kurybing,
tiriamqE veikl4.

Keturioms grupems
nupirkta mobiliq baldq
vaikq ktrybinems bei
Zaidybinems
priemonems susideti.
8 grupes aprtpintos
Sviesos stalais bei jiems

Sudaryta edukaciniq aplinkq
funkcionalaus kurimo darbo
grupe direktoriaus isakymu
2019-09-05 Nr. V-129.
Atlikta darLelio
bendruomenes apklausa del
edukaciniq erdviq poreikio
bei priemoniq isigijimo.
Vadovauj antis Metodines
tarybos sprendimu
(PosedZio protokolo 2019 -

09-Nr. 2019 12), isigyta
nauj q edukaciniq priemoniq
ir Zaislq bei papildyta
priemonemis muzikos sale.

Pasiekta, j og edukacines
grupiq aplinkos atitinka
darbo saugos ir higienos
normas.

skirtomis papildomomis
priemonemis.
4-iose grupese
susidevejg kilimai
pakeisti edukaciniais
kas dvi savaites
keidiamais kilimais.
Ankstyvojo ugdymo
grupes aprupintos
,;,pasivaikSdiojimo

Simtakojais".
Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo grupese isigyta
naujq edukaciniq
priemoniq uZ 6000
Eurq, o meninio
ugdymo (muzikos)
saleje uZ 3500 Eur.
(ne5iojama muzikos
kolonele, skaitmeninis
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pianinas, kompiuterio
garso koloneles,
muzikos instrumentai
vaikams ir kt.)

1.2 Atliepti vaikq
aktyvumo ir
judejimo poreiki
lauke.

Praturtintos lauko
aikSteliq erdves
fiziniams
lavinimui
skirtomis
priemonemis.

[sigyti futbolo v artai,

irengta tam skirta
Laidimo zona.
Lauko aik5telese prie
stovq pritvirtinti
krep5inio lankai.
Pasir[pinta universaliu
sporto inventoriumi,
skirtu tiek veikloms
lauke, tiek viduje.

Suplanuotos uZduotys
pasiektos.

{sigyta priemoniq vaikq
frzinramaktyvumui bei
sveikatos stiprinimui uZ

2500 Eurq. Panaudojamos
visos darZelio lauko erdves

aktyviam vaikq j udej imui.
Dirba du fizinio ugdymo
pedagogai (po 0,5 et.).

{staiga sekmingai tgsia savo

dalyvavimq,,Futboliuko"
projekte. Aktyviq renginiq
gausa su tevais, socialiniais
partneriais. DarZelis
dalyvauj a respublikiniuo se

masiniuose sveikatos
stiprinimo renginiuose ir
akcijose ,,AS bdgu",

,,Grassroots",,,NykStukq
begimas", ,,Nei dienos be

mankStos" ir t.t. DarZelio
ugdytiniai vyksta i sporto
varZybas, turnyrus
vykstandius mieste ir SalY.ie.

1.3. Inicijuoti
specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq
vaikq sekming4
socializacij4.

Suburta
profesionali
specialistq
komanda, grupese
parengiamos
individualios
ugdymo(si)
programos,
apmokyti
pedagogai ir
taikoma
alternatyvioji
komunikacija,
sukuriama
strukturizuota
aplinka.

lsigytos ugdymo(si)
priemonds skirtos
specialiqjq poreikiq
turintiems vaikams.
Pedagogai pasirengg

atpalinti ir dirbti su

specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiais
vaikais. Konsultuojami
tevai, teikiama pagalba
vaikui ir Seimai.

Surengta metodine -
praktine konferencija

Teikiama logopedo pagalba
79 ugdytiniams. 17 -ai
teikiama psichologo
pagalba.2019 m. priimti du
socialiniai pedagogai, kurie
dirba tose grupese, kur yra
sunkiau adaptacy4ar
socializacij 4 iSgyvenandiq
vaikq. Pedagogai dalyvavo
3-juose seminaruose, klausd
prane5imus tarptautinej e

mokslinej e-praktinej e

konferencijoje,
organizuotoj e istaigoj e,

vyko i pasirinktus aktualius
seminarus ar mokymus.
D arZelyj e sistemingai ir
planingai veikia VGK.

1.4. Organizuoti
gerosios patirties
sklaidos renginius
(seminarus,
konferencijas)
apie itraukiojo
uedvmo salygas ir

Surengta
tarptautine
konferencija
ikimokykliniq
istaigq
pedagogams apie
specialiuiu

Pasitelkus kolegq ir
socialiniq partneriq
patirtimi, atskleista

itraukiojo ugdymo
s4lyga ir ypatumai
ikimokyklinio ugdymo
istaigoi e. I5siai5kinta,

2019 m.balandlio26 d.

organizuotoj e tarptautinej e

konferencijoje dalyvavo
Salies ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogai, Vilniaus
kolegijos destytoiai,
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galimybes
ikimokyklinio
ugdymo istaigoje.

ugdymosi
poreikiq turindiq
vaikq ugdymo(si)
s4lygas ir
ypatumus
grupeje.

kokios priemones
veiksmingos ir
paveikios.

studentai bei kolegos i5

Latvijos Daugpilio
specialiosios ugdymo

istaigos (kur ugdomi vaikai
su regos negalia),
Norvegijoje dirbanti
pedagogo asistente bei
pradinio ugdymo mokytoja
i5 Lenkijos.
Konferencijos dalyviai igijo
profesiniq Ziniq bei
patobulino praktinius darbo

igfldZius itraukiojo ugdymo
salvsomis.

1.5. Naujq grupiq
moduliniame
priestate irengimas,
istaigos pletra

{sigytos
priemones
ugdymui(si),
k[rybai,
konstravimui ir
tyrinejimui.
fvykdytas vie5asis
baldq pirkimas.

Pastadius modulini
priestat4, priimta
daugiau vaikq, priimta
daugiau komandos
nariq, sekminga
adaptacija ir pilnas

isik[rimas naujose
erdvese.

Moduliniame priestate
moderniai irengtos vaikq
ugdymo grupes Veikia trys
lop5elio grupes, kurias lanko
45 vaikar ir trys
ikimokyklinio ugdymo
grupds, kuriose ugdosi dar
57 vaikai. Priestatas
pritaikytas tiek vaikams,
tiek ir suaugusiems,
turintiems j udej imo negali4.

[staigos pletros siekis pilnai
realizuotas. Skirtas
finansavimas isirengimui,
ugdymo proceso
or ganizavimui, puikai ir
prasmingai isisavintas.

2. Uiduofvs, neivykdytos ar iwkdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq fiei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet [ykdytos
ldoma,.jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezu tatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. {staiga isiliejo ivaikq sveikatinimo program4

,,Sveikas kaip ridikas".
Tai nauja, patraukli ugdymo(si) forma
diegianti aktyvaus gyvenimo b[do
pamatus, formuoj anti sveikos
gyvensenos ir m4stysenos fgfidZius,
iuneia visa darZelio bendruomeng

3.2. Nupirkti ir sumontuoti visq pagrindinio pastato

virtuveliq baldai - 11 komplektq (spinteles,
stalvir5iai, spinteliq vidaus ir anga, komo do s

lentyneles).
Taip pat visose virtuvelese irengtos pakabinamos
lubos ir ap5vietimas atitinkantis darbo saugos ir
hieienos norrnas.

Puikiai pasirengta vaikq sveikatai
palankaus maitinimo organizavimui.
Pagerintos padejejq darbo s4lygos

itakojajq darbo kokybg, 5var4 bei
palankiai nuteikia.
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4.Pa veiklos uZduotvs (iei tokiu buvo) ir rezu Itata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatat
ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

5. Pasiektu rezul kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.1 . UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai qerai x
5.2.Uiduotys i5 esmes lvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6. Kom kurias nor6tu tobulinti
6.1. Strategine rizikos valdymo srities kompetenciia.
6.2. Personalo valdymo inovaciios kompeteilciia.

L.e.p.direktore
(Svietimo lstaigos vadovo pareigos)

-/flY-*{,
]ffifi;)

BoZena Zimbhene 2020-02-
(vardas ir pavarde) (data)

(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

Q. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:
,2tz e,

U{"i,[t o bquiieul
(vardas ir pavarde)

UfuK
Lop5elio-d arZelio Tarybo s pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

ir si[lymaii
o., tO.t\,t G c\ur

BoZena Zimbhene 2020-02-12
(vardas ir pavarde) (data)

Kristina BauZiene 2020-02-14
(vardas ir pavarde) (data)

frlp-or(-y't-

Yttt

20LO^Oa- / v
(data)

d/a4;h

rk:

AllnaKovalevlkpgietln-ietlmolstuigossavininkoteisesir

pareigas igyvendinandios institucij os
(dalininkq susirinkimo) fgalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde) (data)
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V SKYRIUS
KrrU METU vEIKLos uZuuorys, REZULTATAI IR RoDIKLTAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne 1au uZduo

UZduotys Siektini rezultatar

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdytos)

9.1. Ugdymosi sunkumus
patiriandiq vaikq ir ypatingai
gabiq vaikq (meniniq, paZintiniq
ir kt.) personalizuoto ugdymosi
stiprinimas, s4lygr+ sudarymas.

Pedagogai tobulins savo

kompetencijas darbui su

kitaip besiugdandiais.

{staigoje bus tobulinamas
prieinamumas savitai
besiugdantiems vaikams.
Padides papildomo
ugdymo pasirinkimas
menineje bei ankstyvojo
mokslinio ra5tingumo
srityse.

Pedagogams sudarytos s4lygos

istaigoj e igyti person alizuoto
vaikq ugdymo(si) patirties
(seminarai, konferencij o s,

atviros veiklos). 2020-03 -19

ivyks PPT lektores seminaras

,,Vizualines pagalbos
naudojimas". Numatyta
respublikine metodine praktine
konferencij a 2020 -04-1 7, nuo
2020 m. rugsejo startuos nauja
socialiniq-emociniq igudZiq
programa LIONS QUEST
,,Laikas kartu" prieSmokyklinio
ugdymo vaikams. Ugdytiniq
tdvams teikiama profesionali,
kompetentinga info rm acij a apie
vaiko pasiekimus, paZangq bei
individualius gebeiimus.

9.2.Puoseleti teigiam4 emocing
ugdymosi aplink4 bei
bendruomenes mikroklimatq,
kaip s4lyg4 produktyviam
darbui.

Bus skatinamos kurtis
metodines grupes,
aktyvinama mentoryste.
Komandinis darbas
pagerins tarpusavio
bendradarbravimq,
pagarbq kito nuomones
vertinim4, gebejim4
valdyti stres4.

Bus taikomos socialiniq
ir emociniq igtrdZiq
ugdygg prevencijos
programas.

Pasitikejimo ir savitarpio
supratimu grf sti bendruomends
nariq tarpusavio santykiai.
Nuo 2020 m. rugsejo bus
taikomos socialiniq ir emociniq

igudZio ugdymo prevencijos
programos,,Kimochis" -
ikimokyklinio amZiaus vaikams
ir ,,Zipio draugai" -
prie5mokyklinio ugdymo
vaikams.
Organizuoj ami netradiciniai
susirinkimai-vakarones,
kolektyvo edukacine-paZintines
i5vykos, paskaitos sveikatos
temomis, konsultacij os,
pokalbiai, kviestiniq specialistq
prane5imai bendruomends
nariams.

9.3. Specialistq darbo vietq

irengimas ir pritaikymas darbui
su vaikais (logopedo, socialinio
pedagogo, specialioj o pedagogo,
visuomens sveikatos prieZilros

Bus remontuoiamos ir
reorganizuojamos
turimos patalpos
pritaikyai specialiaj ai
praktikai vykdyti.

2020 m. geguZes - rugpj[dio
mdnesiais bus perkeltas
logopedo kabinetas i patalpas,
kuriose yra vandentiekis,
irenstas specialioi o pedagogo

5



specialisto bei kt). kabinetas, atskirti visuomends
sveikatos prieZifiros specialisto
ir dietisto kabinetai, irengtas
direktoriaus pavaduotoj q
kabinetas.

9.4. Lauko pavesiniq, Latdimo
aik5teliq atnauj inimas ir
irengimas

D ar Lelio teritorij a bus
apZeldrnta naujais
Zeldiniais, irengiamos
lauko pavesines.

Per darZelio tvoros perimetr4
pasodinti nauji Zeldiniai -
gyvas filtras nuo gatves.

|rengtos dvi lauko pavesines,

irengtas sporto aik5tynas su
krep5inio aik5tele ir begimo
takeliais, i5montuoti seni

irenginiai, kuriq vietoje isikurs
2 funkcionalus nauii.

9.5. Skalbyklos bloko
r eor ganizavimas, pritaikymas
pasikeitusioms s4lygoms ir
aplinkybems.

Atnauj inta, modernizuota
skalbyklos patalpa veiks
efektyviau ir
kokybiSkiau.

Skalbykla nuo 2020 m.
rugpjfrdio men. istaigoje
uZtikrins spec. drabuZiq
skalbim4 bei skalbiniq prieZilr4
ir atitiks higienos normq
reikalavimus.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
tureti neigiamos itakos [ykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu

w.iurtiojinut1ffiri,
AIIna Kovate"ffiB g.ul igyvendinandios institucij os

-(d?Ilninkq susirinkimo) fgalioto asmens
pareigos)

SusiPaZinarl ' 
Diiet<toio 

.IloZena Zirnblien6
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)
dPtV- o,t -a/f

(data)

(vardas ir pavarde)

l,rlo -o 6- J,9
(data)

i5kasis faktorius.
10.2. Kitos skubios ir svarbios uZduotys nenumatytos einamaisiais metais.
10.3. Teises ak ikeitimai.

Y,3::: Ti"rrojuul.ldylqqcd$la
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