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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2018 metq nuo geguZes 7 d. istaigos strateginio plano igyvendinimo kryptys,
svariausi r ezultatai bei rodikliai.

1. Patobulinta lopielio-darZelio ugdymo (si) paianga, sustiprinti vadybiniai procesai.
Pagerejo ugdomosios veiklos planavimas - tapo konkretesnis, orientuotas i vaiko interesus ir
poreikius. Tevq informavimas apie vaiko ugdymosi pasiekimus ir pai.ang4labiau pasiekiamas per
individualius pokalbius su grupes aukletojomis bei konsultacijas su specialistais. Pravesti visq
grupiq (12 plius naujai steigiamq 5 grupiq) tevq susirinkimai. Jq metu pateikta esamos situacijos
anahze. iSS[kiai, sprendimai ir ugdymo proceso organizavimo pokydiai bei strategijos.
Akcentuota, jog lop5elis - darZelis ,,Gabijele" kryptingai sieks blti sveikat4 stiprinandia istaiga,
organizuojanti ir dalyvaujanti vaikq sveikatos stiprinimo renginiuose, programose ir projektuose.
Fizinio lavinimo pedagogei sudarytos sqlygos igyti patirties LFF bei Masinio futbolo asociacijos
organizuojamuose mokymose, dalyvauti RIUKKPA konferencijose ir praktiniuose mokymuose.

{staiga isiliejo i respubliking akcij4 ,,Sportuojantis koridorius", isigijo gausybg priemoniq vaikq
sveikatos stiprinimui.

2. Pradeti tailryti inovatyvtrs ugdymo(si) metodai.
Ugdymo(si) procese naudojamos interaktyvios priemonds. Organizuojamos aktualios ir idomios
vaikams edukacines i5vykos, skatinandios ugdymo(si) pasiekimus (smalsumQ, kDrybi5kum4.
aktyvum4).

3. Sustiprinta materialine lopielio - darielio baze.
Suremontuoti avarines bUkles centriniai lauko laiptai, nudaLyia i5orines pastato sienos pamato
dalis - cokolis. Pateiktas pra5ymas del le5q teritorijos tvorai perkelti ir trlkstamq segmentq

isigijimui bei montavimui pagal istaigos teritorijos plano ribas. fsigy,ta irenginitl lauko edukaciniq
erdviq modernizavimui, uZtikrinant saugias ir palankias ugdymosi s4lygas.

4. Suorganizuoti molgtmai pedagoginiam ir techniniam personalui.
AtsiZvelgta ne tik i pedagogq profesinio tobulejimo poreiki, bet ir i visos istaigos bendruomends
poreiki tobulinti asmenes bei profesines kompetencijas. Darbuotojai dalyvavo Vyganto Pikdilno
seminaruose, organizuotuose istaigoje ,,Pozityvus m4stymas ir sekme", ,,Gyvenimo prioritetq
valdymas", VSI Vaikq labui seminare ,,Bendravimas su Siuolaikine Seima. Kaip susitarti su

,,sunkiais tevais?", vyko I seminarus ir konferencijas, vykstandias kitose istaigose mieste bei
Salyi



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultataidiniai pradiusiu m os rezultata

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Gerinamos
vaikq ugdymo(si)
s4lygos.

Saugoma ir
stiprinama vaikq
sveikata, tenkinami
individual[s vaiko
raiSkos poreikiai,
skatinant jo
iniciatyv4;
pletojami
paZintiniai
gebejimai.

Realizuoti ugdymo
planai, tenkinantys
vaikq poreikius ir tevq
lukesdius; inicijuoti ir
ivykdyti grupiq metiniai
bei trumpalaikiai
projektai; prisijungta
prie LFF projekto
,,Sugr4Zinkime vaikus I
stadionus" ir isitraukta i
smagaus Zaidimo
koncepcijas
propaguojant!

,,Futboliuko" j udej im4;
nupirkta priemoniq
vaikq fiziniam
aktyvumui ir k[no
kultlros valandelems; I
darb4 priimtas k[no
kultDros pedagogas.
pletojant vaikq
paZintinE ir socialing
kompetencij4,
suorganizuotos iSvykos

iVilniaus meno
paZinimo centrus,
Botanikos sod4,
Lietuvos saugomq
teritorij q nacionalini
lankytojq centr4, LFF
stadion4 ir kt.

Pasiektos visos suplanuotos
uZduotys.

f sigyta priemoniq vaikq
fiziniam aktyvumui.
sveikatos stiprinimui.
Panaudojamos visos
darZelio erdvds aktyviam
vaikq judejimui. Dirba du
frzinio lavinimo pedago gai
(po 0,5 et.). Miegamqiq
kambariq erdvdse irengtos
vietos statybiniams -
konstrukciniams Zaidimams
pakeitus kelet4 stacionariq
lovq i iStiesiamas. Nupirkti
neSio.jami kompiuteriai ir
tuo uZtikrinta, jog visose
darZelio grupese jie yra.
Internetas ivestas i visas
grupes bei aktq salE. fstaiga
sekmingai isitrauke i
,,Futboliuko" j uddj im4,
bendradarbiauja su kitomis

istaigomis. Vaikams
darZelyj e suorganizuota
edukacine programa su
ornitologu Gediminu.:.
Petkumr ."ZremoJantys
pauk5diai". Vyko
edukacines iSvykos i
Radvilq muziejq.
Nacionalini lankytojq
centr4, LFF stadion4.
DarZelio vaikai atstovavo

istaig4 kituose darZeliuose
Vilniaus mieste
dalyvaudami viktorinose,
festivaliuose ir konkursuose.
Su bendruomends pagalba
surengLa respublikine
gerumo akcij a vargstantiems
senyvo amZiaus Zmondms

,,Siltos, dZiaugsmingos



Kalddos".
1.2. Pastato

remontas ir
atnaujinimas

Suremontuota
virluve

Suremontuota virtuvd:
nudaZytos sienos ir
lubos, pakeistos
plyteles, elektros
instaliacij a, sutvarkl,ta
kanalizacija, i5 dalies
atnaujinta virtuves

iranga, irengtas naujas
apBvietimas, atnauj inta
ventiliacija.

Pasiektos visos suplanuotos
uZduotys. Sekmingai
atliktas virtuves remontas ir
modernizavimas.
Pakeista virtuvds
kanalizac4a, elektros
instaliacij a apSvietimas,
pakeistos sienq bei grindq
plyteles, vandens
maiSytuvai, stelaZai,
racionaliai irengtos darbo
zonos maisto apdoroj imui
bei gamybai, atsiZvelgiant I
technologinius bei
higieninius reikalavimus,
numatyta funkcionali maisto
iSdavimo vieta. {sigyta
konvencind krosnele.
kepimo bei virimo stambi ir
smulki iranga, mikseriai.
elektrine mesmale.
Saldytuvai, indaplove ir kt.

1.3. Edukaciniq
aplinkq suktrimas
moduliniame
darZelio priestate.

Tikslingai
panaudotos

ugdymui skirtos
le5os ir grupes

apr[pintos
funkcionaliomis
priemonemis vaikq
veiklai, baldais ir
kitomis
bltiniausiomis
reikmemis.

Edukacines ugdymo
aplinkos sukurtos
visapusiSkam vaikq
ugdymui: irengta erdve
aktyviam.judeiimui ir
sportui; tiriamajai-
paZintinei veiklai

ikurtos lysvds,
kDrybi5kumo ugdymui

irengtos pieSimo lentos,

irengta interaktyvi
lenta.

Suplanuotos uZduotys
pasiektos i5 dalies.
Priemonds edukacijai,
klrybai, konstravimui,
veikloms lauko aik5telese.
lauko irenginiai bei [kiniai
reikmenys isigyti
palankiausiomis s4lygomis
ir yra aukStos kokybes"
i lgaamZiai. patrauklDs
vaikams. Baldq pirkimas
neuZbai gtas. Modulinio
priestato statyba sustabdyta.

1.4.

Bendruomenes
mikroklimato
gerinimas ir
stiprinimas

Atrandamos
palankaus ir
pozityvaus
bendruomends
mikroklimato
klrimo prielaidos,
stiprinama
profesines veikla.

Atsiras saugumo ir
apibreZtumo poj[tis,
psichologinis
komfortas, sumaZes

itampa. Bendruomene
taps atviresnd
pokydiams ir
inovacijoms.
Mokslo metq pradZioje
ir pabaigoje

suorganizuotos
kolektyvo edukacines
iSvykos, metq eigoje -
seminarai ir mokymai,
atliktas mikroklimato
tyrimas.

Pasiektos visos suplanuotos
uZduotys. Suorganizuoti
IKT mokymai bei profesiniq
kompetencij q tobulinimo
seminarai pedagogams
sumaZino itamp4 del
vykstandiq pokydiq istaigos
viduje ir i5oreje.
Kolektyvas, pasipildgs
naujais nariais -
aukletojomis, jq
padejejomis, nauja
logopede, psichologe,
fi zinio lavinimo pedagogais
tapo atviresnis ir aktyvesnis.
Sunkumus iveikti padejo
metodiniai pasitarimai,



individual[s pokalbiai su
darbuotojais, jq stipriqjq
pusiq pastebejimas,
geranoriSkumas. Edukacine
kolektyvo i5vyka rudeni i
Zarastl kraStq nuteike
pozityviai ir sudare
palankaus mikroklimato
prielaidas.

1.5. Aktyvus tevq
informavimas
darZelio veiklos
klausimais.

Informatyvus
grupiq tevq
susirinkimai
mokslo metq
pradZioje ir
pabaigoje,
anketines
apklausos, tevq

ltraukimas i
strateginds veiklos
plano rengim4.

Tevai tampa ne

,,Salutiniais" veikej ai s

vaiko ugdymo procese,

bet lygiaverdiais.
Suburta grupiq tevq
atstovrl komanda
strateginiam veiklos
planui rengti, tevams
organizuojami
seminarai ir
konsultacijos vaikq
ugdymo klausimais.

Pasiektos visos suplanuotos
uZduotys. f staigai susidlrus
su neeiliniais i5Sukiais del
modul inio pristato statybq,
konstruktyvaus bendravimo,
nenutr[kstamo ir
nepailstamo informavimo
deka, pavyko iSsaugoti ir
palaikyti balansq kokybiSkq
ugdymo paslaugq teikimo ir
sunkumq iveikimo srityse.
Verta ypatingai paZymeti.
jog kitq istaigq vadovds.
kurios atsiliepe I sudeting4
situacij4, kilusi4 del statybq
eigos, nuoSirdZiai
bendradarbiavo, teike vis4

imanom4 pagalb4. Tevq
atketines apklausos parode"
jog jiems aktualesnds
asmeninds specialistq
konsultacijos nei
organizuojami seminarai

istaigoj e. Populiariausios
konsultacij os psichologes
bei logopedes.

2. UZduotvs, neivykdytos ar ivvkdvtos i5 d ies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

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

ildoma, iei buvo atlikta papildomu, svariq istaigos vei rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. {staiga isiliejo i darnaus vystymosi program4

,,Darni mokykla".

'l'ai nau.ia. patraukli ugdymo(si) fbrn.ra
skatinar-rti kr,rrti dami4 ugdyn-ro istaigos
bendruomenq. padedanti fbrmuoti i
darnrl vystym4si orientuotus vaikq ir
jaunimo m4stym4 ir elgesio !ghdZius.
pedagogai. visa istaigos bendruornend



sr"rtclkia pastangas vaiko individualybei
atsiskleisti. ugdyti visuomenis darniam
vystyrn r-ri si aktr"ral i us bcndrr,rosi us

gebeiimr"rs ir verlybirres nuostatas. Mrlsq

istaigoje bus atliekamas bioivairovds
tyrimas ir stebejimai bei ekologinio
ugdymo veiklos.

3.2. Pateikta parai5ka finansavimui gauti pagal
priemong 09.2.1-ESFA-K-72 8,,lkimokyklinio ir
bendrojo ugdymo mokyklq veiklos tobulinimas"

Gautos leSos igalintq gerinti ugdymo(si)
s4lygas vaikams, turintiems ugdymosi
sunkumq, padetq diegti virtualias
ugdymo(si) aplinkas bei sustiprintq
reikalingas darbuotojq kompetencijas
dirbti su vaikais, jiems pritaikytose
aplinkose.

3.3.Suremontuoti maisto sandeliai, irengtas virejq
personalini s higienos kambarys.

Puikiai suremontuotos maisto
sandeliavimo patalpos, irengus nauj4
ventiliacij4, apSvietim4 ir stelaZus.
Pagerintos virejq darbo s4lygos itakoja
iu darbo kokybe bei palankiai nuteikia.

4. Pakoresuotos usiu metu veiklos uZdluotvs (iei tokiu buvo) ir rezu tata

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pasiekt rEZU tat kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apraSymas
PaZymimas a

lange
tinkamas
S

5. I . UZduotys vykdytos ir virSiio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai x

5.2. UZduotvs 5 esmds ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gera tr
5.3. [vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama !

6.1.L kompetencii
6.2.Darbuotoiu vertinimo kompetencii a

6. Kom tenci nordt tobulinti

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

Lop5elio - darZelio Tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

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

BoZena Zimbliene 2019-02-06
(vardas ir pavarde) (data)

KristinaBauZiene 2019-02-08
(vardas ir pavarde) (data)(paraSas)



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI[]LYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas,irsitilymai: ,:', .,. ',.', . ,, [ ] rr l&. ,-.., t 
.

l'. r... tc/f.c-1 .cr
(data)

ii,l

8. [vert[nimas, jo
,rd4 {il/Yi hdru

imas ir sitilvmai: fifCI,(
itt'rrl *,t'&lh- W.

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

lgaliotas asmuo! Svietimo pagalbos !staigoje -
savivaldos institucijos lgaliotas asmuo

/ darbuotojq atstovavim4 lgyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde)

!a4 hil,w) ;e--{u*#t i

/.t ft'-til-,4
(data)(Svietimo istaigos savininko teises ir

pareigas lgyvendinandios institucijos
(datininkq susirinkimo) lgalioto asmens

(paraSas) (vardas ir pavarde)

pareigos)

.1.

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas ltil* ,ilrttlt'
i/

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
uLddanustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduo S

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9.1. frengti funkcionalias ir
modernias edukacines grupiq
aplinkas vaikams, pritaikytas

ivairiems ugdymo metodams,
formoms, bldams diegti.

[kurtos ir pritaikytos
skirtingiems ugdymo(si)
poreikiams vaikams
funkcionalios grupiq
edukacines erdvds.

f rengtas interaktyviq Zaidimq
kambarys.

9.2. Atliepti vaikq aktyvumo ir
judejimo poreikl lauke.

Praturtinti lauko aik5teliq
erdves fiziniam lavinimui
skirtomis priemondmi s.

Sukurta lauko sporto aik5tele.

9.3. Inicijuoti specialiqjq
ugdymosi poreikiq turindiq
vaikq sekming4 socializacij 4.

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

Isigytos ugdymo(si) priemones
skirtos specialiqiq poreikiq
turintiems vaikams. Pedagogai
pasirengg atpalinlr ir dirbti su

specialiqiq ugdymosi poreikiq
turindiais vaikais.

1.0,.

6



9.4. Organizuoti gerosios
patifiies sklaidos renginius
(seminarus. konferencij as)

apie ftraukiojo ugdymo s4lygas
ir galimybes ikimokyklinio
ugdymo istaigoje.

Surengti respubliking
konferencij4
ikimokykliniq istaigq
pedagogams apie
specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq vaikq
ugdymo(si) s4lygas ir
ypatumus grupeie.

Surengta metodine - praktine
konfbrencija.

9.5. Naujq grupiq moduliniame
priestate irengimas, istaigos
pletra

f sigytos priemonds
ugdymui(si), klrybai,
konstravimui ir
tyrinej imui. Atnauj intas
baldu pirkimas.

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

isik[rimas naujose erdvdse.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

{#"t -ak-4f
(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvend inaneios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

. SusipaZirpu ,
- ( P'<Jt,<-Ll'ct<-

-.tiro 

irtugo, uuao* pu."igor1

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

(data)

u /9 --'l - /)

iSkasis faktorius.
10.2. Kitos skubios ir svarbios uZduotys nenumatytos einamaisiais metais.
10.3. Teises akt ikeitimai.

(vardas ir pavarde)


