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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

fgyvendinant 2020-2024 m. strateginius tikslus, mettl pagrindines veiklos kryptys buvo nukreiptos

i organizuojamos veiklos efektyvum4, tikslingllmQ, bendruomeniSkum4 bei vie5urn4. Svarbiar"rsi

uZsibreZtr"l tikslq pasiekirnai ir rodikliai:
I. Siekti kokybiiko ir efektyvaus ugdymo(si), garuntuoti ugdymo progromry, formry ir metodtl,

papildomry Svietimo pas laug ry ivairovg.
Siekiant vaikq ugdymo procese taikyti kuo daugiau pozityvitl ugdymo metodq, istaigoje vykdornos

Sios ugdymo programos: Vilniaus lop5elio-darLelio ,,Gabijele" ikimokyklinio ugdymo programa

,,Ugnele" (2017), Prie5mokyklinio ugdymo bendroji programa (2014),lkimokyklinio ugdymo(si)

priemoniq komplektas ,,OPA PA draugai PI KA!" bei prie5rnokyklinio ugdymo priemonitl

komplektas ,,OPA PA", ,,Kimochis" socialiniq-emociniq ig[dZiq ugdyrno programa, LIONS

QUEST metodo socialiniq-emociniq kompetencijq ugdymo programa ,,LAIKAS KARTU"
(prieSrnokyklinio r.rgdymo grupese).

Pradetas taikyti dar vienoje grupeje naratyvinio Zaidimo rnetodas. Jis ne tik sekmingai apsigyveno

grupdje, bet uZtikrintai veikia ir namuose: skatina vaikus kartu su teveliais Zaisti, kr.rrti

pasakojimus, isivaizduoti istorijq pabaigas. Naratyvinis Zaidimas padejo labiau paLinli vaikus, jr"1

individualius poreikius ir gal ir-r-rybes.

Vykdonii ilgalaikiai projektai: LFF ilgalaikes vaiktl masinio uZimtumo programos ,,Sugr4Zinkime
vaikus i stadionus" (SVIS) projektas ,,Futboliukas", ,,ALlgLr su knyga", ,,Myliu savo Lietr.tv4" ir kt,

Sustiprintu ivietimo pagalba. fstaigoje dirba trys logopedai, specialioii pedagoge, socialine

pedagoge ir psichologe. Specialistai parenge individualios pagalbos planus (1-am labai didelirl

ugdymosi poreikiq vaikui, 9-iems dideliq, 5-ierns vidutinitl r"rgdyrnosi poreikiq vaikarns).

Logopedq pagalbos reikia 132 vaikams (i5 363-iq). Ji teikiama tiek individualiq, tiek grupinir,l

uZsiernimq metu. VGK posedZiq metu aptarian-ri tarpiniai vaikq pasiekimq rezultatai, taikytos
priemones, metodai, konsultuojami tdvai, grupiq mokytojos, padejejos fstaigos Svietimo pagalbos

specialistai pravede du praktinius seminarus ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdyrno

rnokytojarns terna ,,Kaip atpaLinti specialitljq ugdymosi poreikir"l vaikus ir jiems padeti ugdytis

gyvenimui reikalingas kompetencijas bei ig[dZius?"
Vyksta nuolatinis bendravimas su pedagogine psichologine tarnyba, vaiko teisiq apsaugos tarr-ryba.

Molqtojtl htali/ikacijos tobtlinima.s. [staigoje vyko "LIONS QUEST" programos ,,Laikas kartu"

praktiniai 3-jq dientl mokymai (mokyrnq apimtis - 16 ak. val.) dalyvavo 16 mokytojq. O dvi dienas

vykusiuose rnokymuose ,,S'fEAM panaudojimo galimybes ikimokyklirTiarne ugdyme" dalyvavo 80

proc. vistl rnokytojq. Per metus sudarytos s4lygos kiekvienam mokytoiui tobulinti savo profesines



kompetencijas individualiai pasirenkant seminarus, paskaitas ar mokymus. {gyta patirtis aktyviai

skleidZiama tarp kolegq, Sviediami tevai.

Ugdymo programas papildantys renginiai, iivykos, edukacijos. Siekiant pletoti ugdytiniq

socialinius, emocinius, kulturinius, paZintinius ir kitus gebejimus, organizavome Sias iSvykas:

- Lietuvos nacionalines Martyno MaZvydo bibliotekos atviros dirbtuves ikimokyklinio amZiaus

vaikams (4-ios grupes).

- Edukacine veikla Valdovq r[mq muziejuje. ,,Pasivaik5diojimas muziejaus karalysteje" (8-ios

grupes).

- Edukacine veikla Valdovq r[mq muziejuje ,,Pasivaik5diojimas muzikos karalysteje" (4-ios

grupes).

- Edukacine i5vyka iVilniaus saugaus miesto centr4 (4-ios grupes).

- Nacionalinis lankytojq centras - Vartai i saugomas teritorijas (4-ios grupes).

- ISvyka i Valstybini dainq ir Sokiq ansambli ,,Lietuva". Kaledinis muzikinis spektaklis vaikams

- ,,Elnias devyniaragis" Lietuviq mitologijos motyvais (8-ios grupes).

Sveikatos prieZilros specialiste priesmokyklinio ugdymo ir 5-6 metq grupese ugde vaikq sveikatos

stiprinimo kompetencijas, nuolat teike visai bendruomenei aktuali4 informacijE apie skiepq naud4,

Covid- 1 9 pandemijos valdymo priemones.

I I. Stiprinti ikimo ky klinio ugdy mo istuigos be ndr uo mends mikro klimatq.

202I m. buvo palankesni gyvam bendravimui ir bendradarbiavimui, tadiau del Covid-19

pandemijos visi i5gyvenome ivairius sunkumus, netektis. Tuomet nuo5irdZiai padejome vieni

kitiems. Paprasti pokalbiai telefonu susirgus ugdytiniui, tevams, kolegai, trumpos Zinutes

pasiteirauti apie sveikat4, nuotaikos pragiedrinimas ir pan. nenutruks ir po pandemijos. Akivaizdu,
jog mlsq bendruomenes mikroklimatas tapo Siltesnis, jo k[rejai - mes visi.

Vadovaujantis Operacijq vadovo sprendimais ir rekomendacijomis pandemijai valdyti, 90 %

istaigos darbuotojq s4moningai ir atsakingai pasiskiepijo pilna vakcinacijos programa, o 68 Yo

darbuotoj q revakcinuoti.

Per pastaruosius du metus istaigoje ivyko nemaLai personalo pokydiq: 2 i5ejo i pensij4, 4

motinystes atostogose, 2 keite gyvenamqsias ir darbo vietas. Priimtiems naujiems darbuotojams

paskirti mentoriai. Geresniam vieni kitq paZinimui buvo suorganizuotos dvi paZintines i5vykos I

Ilzenbergo dvar4, Roki5kf ir Anyk5dius bei i5vyka iteatrq. Dalyvavo apie 80 proc. darbuotojq.

Nuolat palaikomas ir skatinamas personalo aktyvumas, vertinamos jq idejos, padedama jas

realizuoti. Vien tik 2021 m. inicijuoti 4 respublikiniai, 5 miesto ir 11 tarpgrupiniq projektq.

Mokytojai aktyviai dalyvavo kitq istaigq Vilniaus mieste ir Salyje organizuojamuose socialinese

akcijose, projektuose, parodose, konferencijose ir kt. Jq buvo 36. Mokytojai skatinami siekti

auk5tesnes kvalifikacines kate gorij os, dr4sinami atestuotis.

BirZelio mdn. pravesti tevq susirinkimai naujai atvykusiq vaikq tevams. Jiems pateikta informacija

apie bendrq tvarkq, vaikq dienos ritm4, maitinim4, maitinimo pritaikym4 alergi5kiems vaikams,

Svietimo pagalbos prieinamum4 ir kt. Detaliai aptarii maZiausiqjq adaptacijos Zingsniai ir
ypatumai.

I I L Efe ktyvinti informacij os s klaidq.
Svarbiausiu uZdaviniu informacijos gausoje - pateikti bendruomenei j4 operatyviai, tiksliai ir
atvirai. Bltiniausia informacija apie istaigos veikl4 yra pateikta internetineje svetaineje

www.gabijele.lt. Nuo 2021 m. spalio 1 d. pradejo veikti elektroninis dienynas ,,ELIIS". Juo

naudojasi visi grupiq mokytojai, nuolat atrasdami vis platesnes ir patogesnes pritaikymo savo

darbe galimybes. Dauguma teveliq jau prisijungg prie ELIIS platformos, bet informacijq gauti dar

ipratE tebenaudojamu ,,Messenger', ,,Meeto', ,,Zoom" ar'kt. Rudeni grupiq tevq susirinkimq metu
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buvo pristatyta ELIIS elektroninio dienyno platforma fi4 iSsirinko mokytojai kaip optimaliausi4

darbui), i5ai5kinta, kokia informacija apie vaik4 juos pasieks, aptarta asmens duomenq apsauga,

ekrane parodyta kaip ji veikia, kaip atsisiqsti mobiliqjq telefonq programelg.

Visa su vaiko ugdymu, sveikata, saugumu susijusi informacija tdvus pasiekia nedelsiant, visada

atsakoma i kylandius klausimus, padedama iSsprgsti keblumus.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UztUOrYS, REZULTATAI IR RODIKLIAT

. Pasrindiniai pra6iusiu metu veiklos rezultata

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertin imo rodikl iai
1 krrriais vadovaujant is

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)

Pasiel<ti rezultatai ir jLl

rodikliai

1.1. Siekti

kokybiSko

ugdymo turinio

igyvendinimo
istaigoje.

Pedagogq igyta ar

patobulinta

kornpetencija

igalins taiky.ti

klrybinio m4stymo

technologijas,

keisti ugdymosi

turini, diegti nauius

ugdymo proceso

organizavimo

modelius.

Modernizuotos
ugdymosi erdves
vaikams pades

sekmingiau pletoti
ugdymosi
pasiekimus,
aktyviau dalyvauti
veiklose.

Iki geguZes 31 d. atliktas

pedagogq kompetencij os

i(si)verlinimas.
60 proc. mokytojq
dalyvavo STEAM
mokymuose, seminaruose,

skleide gerq)E patirti,

inicijavo veiklas.

Vykdant STEAM veiklas

daugiau kaip 80 proc.

ikimokyklinio ugdymo

mokytojq patobulino

ugdymo turini, pagerino

ugdymo pasiekimus,

i5pletoj o interaktyvias

ugdymo erdves.

Visose darZelio grupdse

vykdomi trumpalaikiai ir
ilgalaikiai projektai,

atsiZvelgiant ivaikq
savitum4, poreikius,

turim4 patirti ir gebejimus.

Dalyvavimas bent 1-2

respublikiniuose proj ekte.

Parengtas bent 1 miesto ir
1 respublikinis projektas

Ziem4-pavasari.

2 kartus per metus atlikti
tevq apklaus4 (gruodZio ir
geguZes mdn.), siekiant
iSsiai5kinti ugdymo turinio
igyvendinimo kokybg

istaigoje. Ugdymo kokybe
tenkina 85 proc. tevu.

2020-2021mokslo
metq pabaigoje
obj ektyviai i(si)vertinti
pedagogq informaciniai
technologiniai
gebejimai, profesines
kompetencijos. 100 %
geba naudotis IKT.
Apie 45 % pedagogq
dalyvavo STEAM
seminaruose ir igytas
Zinias pradejo
sekmingai taikyti
ugdymo procese.
DarZelyje organizuota
virtualiq STEAM darbq
paroda, dalyvauta
PaSilaidiq senifrnijos
projektineje veikloje
,,Akmenukq takasoo,

respublikiniame
projekte ,,Skrisk
paukSteli, suk lizdeli" ir
kt. Inicijuoti ir
lgyvendinti du projektai
miesto istaigoms
,,Mano STEAM
Velykos" ir,,Tau mano,
mamyte, kuriuoo.

Anketineje apklausoje
pavasari dalyvavoT6
Yo.tevy. Dauguma
atsake, jog ugdymo
turinys ir kokybe
tenkina (80 %), kiti
pageidautq nuolat
gerinti darlello ugdymo
turini(10 %.), del



nuotolinio ugdymo
turinio kokybes gauta
nedaug neigiamq
atsiliepimq (10 %bet
akivaizdu,jog pats
maZqjq nuotolinis
ugdymas nepriimtinas
tevams.

1.2. Skatinti ir
pletoti mokytojq
lyderystg.

Mokytojai,
pagalbos mokiniui
specialistai dalijasi
gerqapatirtimi ne
tik istaigoje, bet ir
uZ jos ribq,
organizuoja

istaigoje
respublikinius ir
miesto renginius
(konkursai,
parodos, seminarai,
konferencijos ir
kt.). Tarptautiniq ir
nacionaliniq
projektq vykdymas.

Parengti ir ivykdyti bent

du pedagogq inicijuoti
respublikiniai rengir-riai :

atviros veiklos, seminarai,

konkursai, festivaliai ir
pan. Suorganiznota bent

viena respublikine

konferencija vaiko
ugdymo(si) pasiekimq ir
paZangos klausimais.

Mokytojq,
bendradarbiaujant su

Svietimo pagalbos

specialistais, parengti
bei igyvendinti du
respublikiniai klrybiniq
darbq projektai.
5-6 metq grupes vaikai
dalyvavo 2-uose
respublikiniuose
festivaliuose ,,Zemes
dienai" ir
Pravestos 2 logopedo
bei 8 prie5mokyklinio
ugdymo mokytojq 4

ikimokyklinio ugdymo
atviros veiklos (veiklq

ira5ais pasidalinta).
Parengti respublikines
konferencij o s nuo statai
apie STEAM taikym4
ikimokykliniame ir
prieSmokykliniame
ugdyme.
Parengti respublikines
konferencij o s nuo statai

,,Individualios vaiko
palangos ir pasiekimq
vertinimo praktika".
Atestuoti auk5tesnei
kvalifikacinei
kategorijai 2vyr.
mokytojo, 1vyr.
logopedo ir 1

metodininko.

1.3. Uztikrinti
kokybiSk4,
atitinkanti vaiko
poreikius
prieSmokyklini
ugdymo turini.

Atnaujinti istaigos
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
individualios
paZangos ir
pasiekimq
matavimo sistem4.
Savalaike Svietimo

pagalbos

Iki rugseio 1 d. atnaujintos

individualios paZangos ir
pasiekimq matavimo

tvarkos, apra5as bei

vertinirro sistema. Vir5 80

% PU pedagogq gebes

tiksliau nustatyti kiekvieno

ugdytinio galimybes,

Rugsejo 2-3 dienomis

ivyko "LIONS
QUEST" programos

,,Laikas kartu"
praktiniai 3-jq dienq
mokymai. Programa
taikoma keturiose
prieSmokyklinio
ugdymo grupese.
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specialistq pagalba-

KokybiSkai
organizuoti

prieSmokyklinio

amZiaus vaikq

ugdom4sias

veiklas, taikyti
netradicinius bldus
ir formas, pletoti

informaciniq

komunikaciniq

technologijq
prieinamum4 ir
panaudojimo

galimybes.

gebes stebeti ir objektyviai

vertinti darom4 paZangq.

50 %.tevq aktyviai

dalyvauja ugdomosios

veiklos planavime,

pasiekimq vertinime ir
ugdymosi procese. Kart4
per mdnesi (arba du)

vyksta Svietimo pagalbos

specialistq, pedagogq ir
tevq susitikimai.
Bus organizuotibent2
renginiai su socialiniais

partneriais, bent 2 miesto

ir respublikiniai proj ektai,

konkursai, parodos.

90 % 5-7 m. ugdytiniq

istaig4 lanke regul iartai,
dalyvavo PU programoje

ir turi rySkias

susiformavusias

kompetencij as reikalingas

ugdytis mokykloje.

58 prie5mokyklinio
ugdymo ugdytiniai
gavo Svietimo pagalb4.

IS jq 15 vaikq lanke
spec. pedagogo

uZsiemimus, o 14-ai
taikyta nuolatine
psichologo pagalba.
Socialine pedagoge
kiekvienoje
prieSmokyklinio
ugdymo grupeje taike
Kimochi socialing-
emocing program4.
Pirm4 kart4 vertinant
vaikq paLang4ir
pasiekimus aktyviai
dalyvavo teveliai. Jie
atliko savo vaikq
tarpinius vertinimus bei
galutinius apie
pasirengim4 mokytis
mokykloje. Mokytojq ir
tevq rezultatai
daugiausia sutapo,
tadiau buvo teveliq
,,nuvertinusiq" vaiku
bei negebandiq
obiektyviai ivertinti.
Numatyta pladiau
informuoti tevus apie
vaikq pasiekimus, jq
individualiqpalangq.
PU pedagoges pradejo
taikyti vaiko pasiekimq
ir paZangos vertinimo
atnaujint4 metodik4.
Suorganizuotas
susitikimas su policijos
Sunimi,,Amsiumio' ir 6-
ojo policijos
komisariato
pareig[nemis 4 grupiq
vaikams.

1.4. Racionaliai
panaudoti

istaigos biudZeto
le5as, atnaujinant
vidaus aplink4,
tobulinant
funkcionali4
ugdymo(si)
aplinka.

Modernizuotos
grupiq
ugdymosi aplinkos.
Sukurta interaktyvi
ugdomoji aplinka
bent vienoje
grupeje.

Modernizuotos bent 2
grupes. [sigytas bent 1

ekranas ir projektorius.
Visos grupes papildytos
interaktyviais Zaislais.

,,BalandZiukq" ir
,,Gandriukq" grupese
pilnai suremontuotos
prausyklos ir tualetai.

,,Lak5tingaliukq"
grupeje
(prieSmokykline)
pradeta sekmingai
naudoti interaktyvu



ekran4 (apmokyti
mokytojai ir vaikai).
Kitose
prieSmokyklinese

,,Geniukq" bei

,,PeledZiukq" grupese

irengtos multimedijos.
Visoje istaigoje
sustiprintas bevielis
intemetas.

2. UZduoSs, neiwkdvtos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokitl buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.t
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma buvo atlikta ldomu, svariu ista veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veikla
3.1. [rengta lauko erdve vaikq edukacinems
veikloms, bendruomenes susirinkimams.

Praplestos erdvds vaikams ugdytis
kulturinius, palintinius, socialinius
gebej imus, uZtikrintas saugumas
pandeminiu laikotarpiu.

3 .2. ldiegtas elektroninis dienynas ELIIS Efektyvus ir saugus bendruomenes
nariq bendravimas ir bendradarbiavimas
vaikq ugdymo klausimais, uZtikrinama
asmens duomenu apsauga.

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Geb6jimq atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskait4)

ir reztltatzi

Siektini rezritatai
Rezultatq vertinimo rodikl iai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
Pasiekti rczultatai ir

jq rodikliai

PaZymimas atitinkarnas
langelis:

1 - nepatenkinarnai;
2 - patenkinarnai;

3 - gerai;

Vertinimo kriterijai

4 - labai serai
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5.1 . Informaciios ir situaciios valdyrnas atliekant funkciias D2a3n4V
5.2. I5tekliu (Zmogi5kq.iq, Iaiko ir materialiniq) paskirstymas !2a3V4a
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efekWvumas !2a314V
5.4. Ziniq, gebejirnq ir jglrdZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir
siekiant rezultatrr

11 2a 31 4V

5.5. Bendras ivertinimas (paZvrnimas vidurkis) 11 2t 31 4V

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metg uiduotys

6. Pa rezultat kdant uZduotis mas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys lvykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutafius veftinimo rodiklius Labai gerai V
6.2.ULduotys i5 esmds lvykdytos arba viena nejvykdyta pagal sutartus
vertinirno rodiklius

Gerai E

6.3. [vykdytane maLiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai tr

7.1. Elektroniniu doku valdymas ir administravimas
7 .2. Komandos formavimas ir isalinimas

nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne uLd

UZduotys Siektini rezultatar

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

8. l.Teikti kokybi5kas
prie5mokyklinio, ikimokyklinio
ir itraukiojo ugdymo paslaugas.

Bus tobulinamas ir
kokybiSkai

igyvendinamas ugdymo
turinys,
individualizuojant ji
pagal kiekvieno vaiko
galias, gebejimus,
llkesdius, specialiuosius
ugdymosi poreikius,
pasiekimus ir rezultatus.
Pletosis ir tobules
pedagogtl bei vadovtl
kompetenciios,
sekrningarn speci aliqj q
ugdymosi poreikir"l
turindiq vaikq r"rgdymui.
SklandZiai ir sistemingai
vystysis ugdymo(si)
dalyvitl konstruktyvus
bendravimas ir

Baigus ikimokyklinio ugdyrno
program4, pasiekimq apra5ai
pelduoti prieSmokyklinio
ugdymo pedagogams. 8

prieSmokyklinio ugdyrno
pedagogai pasinaudos vaiko
paLangos stebesenos

rezultatais.
4-iose prieSmokyklinio ugdymo
grupese vyks LIONS QIJEST
programos .,[,aikas kartu"
savaitines valandeles. Prades
taikyti ber-rt 3 nauji pedagogai
socialiniq-ernociniq 1 

gudZiq
programq Kimochis.

{vyks dvi metodinds-praktines
konferencijos per metus apie

ftraukqji ugdym4. Pedagogtl ir
vadovtl kompetenc ijty bagaLE
papildys ne maZiau kaip 4
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bendradarbiavimas, vaikq
ugdymo(si) poreikiq,
pasiekimq ir paZangos

tikslais.
Palaikyti ir vystyti ry5ius
su socialiniais partneriais
i5 Latvijos, Daugpilio 9-
osios specialiojo
ikimokyklinio ugdymo

istaiga. Semtis ir dalintis
patirtimi.

mokymai apie itraukqii
ugdym4. Susiformuos vieninga
pedagogq ir vadovq nuostata

apie itraukiojo ugdymo svarb4.
Darni Svietimo pagalba,
reguliarfis VGK posedZiai (ne
rediau kaip 1 kart4 per du
menesius).
I-ame pusmetyje dalyvauta
tarptautinej e konferencij oj e

Latvij oj e, skaitytas praneSimas

apie ugdymo pritaikymo ir
individuali zavimo galimybes
ikimokykliniame amZiuie.

8.2. Tobulinti finansin!
raStingum4.

[staigos veikla
grindliama nuosekliu
planavimu, racionaliu ir
tikslingu finansiniq
i5tekliq isisavinimu.
Bus dalyvaujama
finansinio ra5tingumo ir
verslumo kompetencijq
tobulinimo mokymuose.
Finansinio raitingumo
kompetencijq ugdymas
bus itrauktas i
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
procesus.

Skirta 2500 Eurq per metus

itraukiojo ugdymo priemoniq

isigijimui.
8efi25 o/opedagogq ir vadovq
dalyvavo 2-3 mokymuose,
siekiant iveikti finansinio
ra5tingumo kompetencijq
trukum4.
Sukurtos Zaidybines veiklos,
padedandios suvokti
kasdieninius finansinius
procesus, j austis uZtikrintai
valdant savo ki5enpinigius ir
santaupas. Inicijuotas 5-7 metq
amZiaus grupiq ilgalaikis
oroiektas.

8.3. UZtikrinti stabilq ir palankq
personalo darbui ir vaikq
ugdymuisi emocini
mikroklimat4.

Kuriama pozity v r, savita,
fiziSkai ir emoci5kai
ugdymui(si) palanki bei
saugi aplinka.
Pletojamos ir stiprinamos
bendruomenes socialines
emocinds kompetencij os.

Tgsis bendradarbiavimas
su socialiniais partneriais,
mezgami nauji ry5iai.

Suteikta pagalba 4 -iems
naujiems darbuotojams

isiliejant i kolektyv4. Toliau
tgsiama 3 -jq pradedandiqjq
specialistq mentoryste,
savitarpio pagalba. Pal ankio s

s4lygos i5 motinystes atostogq
sugriZusiq 2-jq darbuotojq
adaptacijai.
Rugsej o men. i5rinkta naqa
darbo taryba. Spalio-lapkridio
men. renkam a nauja Mokyklos
taryba.
Du kartus per metus vyksta
tevq susirinkimal I -2 kartus
per mokslo metus
organizuojami individual[s
pokalbiai su tevais apie vaikq
pasiekimus ir paLangq,
aptariami tarp ini ai vertinimai.
Sudarytos s4lygos vaikams
vykti i muziejus, teatrus,
paZintinius centrus ir kt. Vaiku
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paveZejimui skirta apie 1500
Eurq.
Patydiq prevencijai per metus

ne maliau 2-3 projektiniq
veiklq ir akcijq Ne maZiau nei
60 proc. pedagogq i5klause
mokymus apie emocinio
intelekto ugdym4. 2 kartus per
metus atlikta visq ugdymo(si)
proceso dalyviq anketine
apklausa apie emocini
mikoklimat4 ir darbo aplink4.
Kiekvienoje grupeje 2-3 kartus
per metus vyksta pokalbiai su

vaikais. Jq i5sakytos mintys
aptartos pedago gq posedZiuose
ir ltrauktos realizuoti iveiklos
planq.

8.4. Vykdyti veiksming4 viding
ir i5oring komunikacija.

Stiprinama vidine ir
iSorine komunikacija.
UZtikrinama atvira ir
operatyvi inforrnacij os

sklaida.
Nuolat gerinamas istaigos
ivaizdis. pasitelkiant
inovatyvias informacines
komunikacines
technologi.ias.

Apie 60 o/o pedagogLl bei 90 %
administracij os darbuotoj q

susipaZino su elektroniniq
laiSkq ra5yrno taisyklemis,
rnindiq reiSkirno ra5tu
schemomis, iSanalizavo
daZniausiai pasitaikandias
elektronines komunikacij os

klaidas ir situacijas, kaip jt1

iSvengti. Nuolat atnauj inarna
infbnnacij a internetinej e
svetaindje www. gabijele.lt .

Sus irir-rkirnq informacij a

bendruomenei pateikiarna
pasitelkiant IKT.

8.5. Didinti pasidalytosios
lyderystes itak4 istaigos
bendruomeneje.

Kuriama besimokanti,
atsakinga, aktyvi istaigos
bendruomene.
Skatinama mokytis
vieniems i5 kitq ir dirbti
komandoje.
SkleidZiant ir sudarant
palankias s4lygas
lyderystei, auginarni nauj i
lyderiai.

AukStesng profesing
kvalifikacing kategorij4 igiio a
pedagoges. Besiatestuojantierns
pedagogarns paskirti
kuruojantys vadovai.
Sutelktos metodiniq grupiq
komandos menines rai5kos,
etnokultDros, sveikatos
stiprinimo, kalbos ugdymo,
aplinkos turtir-rimo srityse.
Nuo rugsejo iki balandLio 2-3
kartus per menesi vyksta
gerosios patirties sklaida:
pedagogai skaito metodinius
praneSimus, dalijasi sekmingo
ugdymo(si) pavyzdZiais bei

fgyta patirtin-ri per mokymus.
GeguZes men. vyksta visq 17

grupiq tdvq susirinkimai
dalyvauj ant administraci j ai,



pagalbos specialistams,
meninio ir fizinio lavinimo

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaieos vadovu

9.1. Pandemiios rizika. Didelis ugdytiniu ir darbuotojq sergamumas.

9.2. Ekonominiai veiksniai. Riboti finansiniai i5tekliai.
9.3. Laiko resursai uZduotys, Force ma

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo

Lop5elio-d arLelio tarybos pirmininke

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

ragrindimas ir siiilymai: 
4

ut altx'/./rL .tX*lc'ua.r.t+,h.$o.' C1,t4czc',

g,Al, -0,{' Jl
(data)

Iuykbtat nir." ,t4dt@+E ir ki kdrie rpdiLliai vit.tfn
gebejimai otkkti poreig,bds apra$,ne nustatq:tas lttpit ijus

dali t i prucenqpareigines ikis pa.Jovj'o.:itis tt,ttiu.. it-,,o,:1,,

(valstybinesSvietimoistaigossavininko (para5as)

teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyvirl susirinkimo) igalioto asr.nens pareigos;
savivaldybes Svietirno istaigos atveju - meras)

(data)

i;)
Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas dl'//il/ W

SusinaZinau

/,'q-n*to1o
,Md,^.fuore- r*Jr-os44

,tt balciaxoxt,
(vardas ir pavarde)

/ttX"o*W

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as) (vardas ir pavarde) (data)
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