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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

[gyvenant 2021 metq strategij4, buvo siekiama Siq tikslq: tobulinti pedagogq
kompetencijas, dirbant su vaikais, turindius specialiqjq ugdymosi poreikiq, kartu su bendruomene ir
tevais ie5koti naujq veiklos organizavimo budq lauko aplinkoje, modernizuoti vidaus ir lauko
edukacines erdves.

Siekiant I strateginio tikslo - gilinti pedagogo kompetencijas, atpaiistant vaiko
individualaus poreikius ir sprendZiant ugdymosi sunkumus, - pagerinti vaikq pasiekimai, geriau
iSmokus vadovautis,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraSu" . Kartu su Svietimo pagalbos
specialistais sukurtas vaikq ugdymosi sunkumq sprendimo modelis, kuriame numatlti etapai ir
veiksmai, kuriq turi imtis grupiq pedagogai, i5kilus ugdymosi sunkumq atvejams. Nuo gruodzio
men. pedagogai pradejo naudoti nauj4 elektroninio dienyno sistem4 www.musudarzelis.com.
Siekiant Sio tikslo, sustiprintas grupiq pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq ir Vaiko geroves
komisijos bendradarbiavimas. Tikslo igyvendinimo rezultatas vertinimas gerai.

Siekiant 2 strateginio tikslo - kartu su bendruomene ir tevais ieikoti naujq veiklos
organizavimo bildq lauko aplinkoje, - susistiprintas bendruomenes vaidmuo, kuriant lauko aplink4
ir i5plediant joje vaikq veiklos galimybes. fgyvenant projektus, irengtos edukacines erdves lauke
tyrinejimams, eksperimentams su vandeniu, sm6liu, purvu ir kita gamtine medLiag1. Vasaros metu
buna irengtos lauko virtuvdles, pojDdiq takelis, poilsio nameliai, baseinai, darZoviq ir prieskoniq
darLeliai. fgyvendinus 5i tiksl4, padaugejo tikslingai irengtq erdviq vaikq veiklai.

fgyvenant 3 strategini tiksl4- modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves, - pasiekta Siq
rezultatq: Mindaugo g. padalinyje nukirsti seni ir pavojingi medLiai,likg kelmai panaudoti papildyti
lauko Zaidimq aikSteliq aplinkai. Siekiant tikslingo vaikq gebejimq ugdymosi, isigyti STEAM Zaislai
vaikq edukacijai (motorikos, skaitymo, rasymo, paZinimo gebejimo ugdymui).

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

niai pradjusiu metq veiklos rezttlti tai

Metq uZduotys (toliau -
uZduotys)

Siektini renitatai

Rezultatq veftinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis veft inama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1.PrieSmokyklinio
ugdymo kokybes
gerinimas. Lietuviq
kalbos stiprinimas

1.1 . Prie5mokyklinio
amZiaus vaikai
tures ne tik
iprastiniq Ziniq ir

l.1.1.Iki 2021m.
gruodZio 31 d. visi
pedagogai turi
i5klausyti ne maiiau

l.PrieSmokyklinio
ugdymo pedagogai
susipaZinti su nauj4
moksliniq straipsniq

1.



kitakalbiq vaikq
grupeje.

igUdZiq, bet bus ir
adaptabills,
nebijantys kaitos ir
klaidq, gebantys

sprgsti problemas,

m4styti globaliai ir
inovatyviai.
Pedagogai skirs
didZiausi4 demesi
kompetencijq
ugdymui per
kasdienes veiklas,
uZsiemimus,
Zaidimus. i5vykas.
1.2. Pageres lietuviq
kalbos pamokq
kokybe. Per idomias
pamokas vaikai bus
skatinami klausy.tis
ir suprasti sakyting
kalb4, tai pades

vaikams lengviau
adaptuotis prie
pradiniq klasiq,
lietuviq kalbos
programos ir
Siuolaikinio
gyvenimo Lietuvos
Respublikoje.
1.3. Daugiau
demesio skiriama
vaidybiniams
brldams:
inscenizuota pasak4,

liaudies dain4,
ritualai.

| 40 akademiniq
valandq mokymq
(dalyvauja 100%
pedagogq).

1.l.2lki 2021m.
gruodZio 3l d. vien4
kartE i menesi
organizuojamas
metodinis burelis
pedagogams, kuriame
dalinamasi patirtimi ir
naujomis Ziniomis
(dalyvauja 100 %
pedagogq).

1.1.3. 2021 m.
geguZes menesi

ivykdyti apklaus4 del
ugdymo kokybes

ivertinimo (dalyvauja
80% tevq).

1 .1.4. Kart4 per
savaitg psichologe su
prieSmokyklinio
amZiaus vaikais
organizuoja renginius
streso, smurto
korekcijai, veda
individualius
uZsiemimus
(dalyvauja 100%
prieSmokyklinukq).

1.1.5. Lietuviq kalbos
specialiste 5 kartus per
savaitg veda lietuviq
kalbos pamokeles.
lki 2021 m. geguZes
31 d. lietuviq kalbos
mokyoja turi paruo5ti
medLiag4 ir atlikti
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq lietuviq
kalbos Ziniq
patikrinimq (dalyvauj a
100 %
prieSmokyklinukq).

1.1.6.2021m. spalio
men. ir 2021m.

leidini,,lkimokyklinio
ir prieSmokyklinio
ugdymo kokybes
gerinimas: situacija ir
perspektyvos 2020".
Moksliniq straipsniq
leidybos poreiki
paskatino
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo pokydiai,
siejami su
inovacijomis,
naujomis
technologijomis,
produktais ir jq
panaudojimo ugdymo
procese pletra, naujq
empiriniq tyrimq
rezultatq sklaidos
galimybemis. f sigy.tos
Zinias pedagogai
naudoja praktikoje.
2. Pedagogaiyra
motyvuodami dalintis
savo gerqja patirti
metodiniuose
bureliuose, kurie
vyksta I kart4 i
menesitarp dviejq
darZelio padaliniq per
ZOOM platform4.
3. Remiantis ugdymo
kokybes apklausos
rezultatais buvo
parengta ataskaita bei
rekomendacijos
pedagogams del vaikq
pasiekimq ir paZangos
vertinimo tobulinimo.
Ataskaita bei
rekomendacijos buvo
pristaty'tos pedagogq
tarybos posedZio
metu.
4.DarLelyje vykdoma
ir igyvendinta
prevencines program4

,,Kimochis".
Nuolatinis darbas su
psichologu padeda
vaikams valdr.ti stresa,



lengviau

perejimo i 1

io lop5elyje-
lyje lietuviq
5 kartus per

itg veda lietuviq
pedagoge-

ininke. Lietuviq

bes gerinimui

ilienes uZduodiq

yklinukams
iu imokykl4".

ias pamokas
i skatinami

is ir suprasti
ing kalb4, tai

iau adaptuotis
blsimos, I klases,
viq kalbos

aikinio gyvenimo

spalio mdnesio
ta mokytojos
ieia. dirbanti su
poreikiq vaikais.

i palankls
kai Svietimo
lbos

geguZes men.
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq
paZangos ir pasiekimq
vertinimas, apraSq
pildymas (dalyvauja
r00 %
prieSmokyklinukq).

1.1.7. 100 % suP
vaikq gauna
specialistq pagalb4,
konsultacijos ir
bendradarbiavimas su

Vilniaus PPT priskirta
koordinatore.

nen

prie

kal
sa!
kal

kal
kok

,,N(
Per
vail

sak

len
prie

prii

2.l.l.Iki202l m. II
ketvirdio pabaigos
paruoSti praneSim4
apie lauko erdviq
kiirim4 ir itraukti ji i
lopSelio - darZelio
svetaing bei Facebook
puslapi.

2.1.2.Lki2021 m. II
ketvirdio pabaigos

atlikti apklausE tevq ir
vaikq, kokiq lauko

iiome lauko

linyje: nukirsti
ir pavojingi
iai,likg kelmai

i papildyi

iq aplinkai.

iant uZtikrinti
saugurn4 bei
is Lietuvos

1.2. Edukaciniq
aplinkq kflrimas
lauke.

2.l.Karantino metu
ugdytiniai ilgiau ir
daZniau laik4leis
lauke. M[sq siektini
rezultatai- jauki
Siuolaikine darleho
lauko edukaciniq
erdviq aplinka su

ivairiapusiq vaikq
uZimtumu.

2.2.Iki metq galo
naujai sukurta

inka atitinka



Lietuvos higienos
nornas pagal
HN20:2018
,,Neformaliojo vaikq
Svietimo programq,
vykdymo bendrieji
sveikatos saugos
reikalavimai".

pageidautq (dalyvauja
80 %ugdfliruq,l00 tYo

tevq). Po apklausos
rezultatq aptariamas
naujos aplinkos
k[rimas su
bendruomene ir
priimamas bendras
sprendimas.

2.1.3.2021m.
balandZio men.
inicijuoti projekt4
,,Inkilai m[sq
giesmininkams" ir
2021m. gruodZio
men. inicijuoti
projekt4 ,,Lesykleles
m[sq giesmininkams"
. {traukti i veikl4 visas
grupes bei tevus
(dalyvauja 100 %
ugdytiniq ir 70 o/o

tevq).

2.1.4.2021 m.
geguZes mdn.
sodiname darZoves i
paruo5tas lysves.
(dalyvaujaT0 %o

ugdytiniq). 2021m.
birZelio men. irengti
keliq kvadratq
,,nat[rali4 pievelg".
(dalyvauja 100 %
ugdytiniq).

inyje buvo

1.3. Ugdymo istaigos
bendruomends
nuolatinis
mokymasis ir
tobulejimas.

3.1. Pedagogai ir
bendruomene igis
naujq Ziniq apie
darbE, naudojant

ivairias internetines
platformas (ZOOM,
WhatsApp, Viber,
Padlet ir kt.) tam,
kad galetu lengviau,
greidiau ir
sekmingiau
organizuoti darbq
nuotoliniq bldu.
fgis dalykines

3.1.1. Pokalbius

istaigos psichologe
vede iki vasaros, nuo
rugsejo I d. pokalbiai
bus imanomi toliau.

3.1.2. Dvi pedagoges

igijo vyr. aukletojos
kategorijas.

3. 1.3. Dietiste pradejo
mokslus VU
medicinos fakultete.

skati
tobuli
kom
tikslui

www.

gebeji

kvali
patogu

iias. Tam
gijome meting

kur kiekvienas

gdamas i savo
us ir Ziniq lygi
I

ijos poreiki,

sureqrontuoti laiptai.



gerins teikiamq
paslaugq kokybg.

3.2. Susiforrnuos
jauki, vertinama,
emoci5kai saugi
bendruomends
kultDros aplink4.

kval

apli

fikacijos kelimo

iSkai saugi4

izuota galimybe
psichologo
ba, pedagogai
'auja mokymuose
inio tobulejimo

t.4.
Bendradarbiavimas
su Seima. Skatinti
tdvus kuo aktyviau
dalyvauti vaikq
ugdymo procese.

4.1. Naujos darbo
formos su Seima
uZtikrina vaikq
ugdymo(si) kokybg.

4.2.Tdvq
pedagoginis
Svietimas ir
isitraukimas i
istaigos
organizuojamas
veiklas skatina
labiau dometis vaikq
pasiekimais bei
gyvenimu darZelyje.
Bendri tikslai ir
l[kesdiai uZtikrina
kiekvieno vaiko
paLangq.

4.3. Tevai kaip
aktyv[s ugdytojai
isitraukia i lopSelio-
darLelio
bendruomends
gyvenim4.

4.1.1. Tevams
siundiamos vaizdo
pamokeles (10-15
min.), uZduotys
(savaitei).

4.1.2. Tevai kaip
aktyvus ugdytojai
isitraukia i lopSelio-
darZelio
bendruomenes
gyvenim4: dalyvauja
atvirq dury dienos
proj ektuose (balandZio
5-9 dienomis),
iSvykose iRusq
dramos teatr4, prie
paminklq ir kt.,
pramogose (sportine
Sventd, Seimos diena ir
kt.), popietese,
parodose (egludiq
paroda, mylimiausiq
knygeliq, Zaisliukq
parod4, nuotraukq
paroda "Sveika
vasara" ir kt.),
konkursuose ("Mano
Seimos nariai",
"Vilnius-mano
gimtine" ir kt.,
aplinkos grqlinimo
projektuose
("Edukacinis aplinkos
kurimas lauke");

Viso.s naujoves ir
naullenos matomos

buvo

2.N

proc
grur
siun

zoo
vyko
susiri
susln
kiekv
atski

3. Vi
buna

puok
men.

,,Spi
blreli

(med

apie

ijos metu,
ikq skaidius

maZesnis kaip 20
kiekvienos

pedagogai
tevams vaizdo
eles, savaitds

sij4. Dalyvavo

enoje grupeje

rugsejo men.
platformoje
bendri tevq

metus tevai
i iugdymo

: spalio men.

"(rudeninds
es), gruodZio

iukai",
lio" metodinio

iais
ios Kal6dos"

liq kepimas) ir
iai dalyvauja

procentll tevll.



lopSelio-darZelio
svetainej e, pakabintos
informacinese tevq
lentose kiekvienoje
lopSelio-darZelio
grupeje.

Metq pabaigoje
aktyviai
dalyvaujantiems
tevams iteikiamas
lopSelio-darZelio
bendruomends
padekos raStas ir

2.1. Bendradarbiavimas su Seima. Skatinti
tevus kuo aktyviau dalyvauti vaikq ugdymo

Del karantino ir ekstrernalios
ribojimq daug numatytu rengin

2.2. Edukaciniq aplinkq kurimas lauke. Del finansiniq trlkumq
aikSteliq aplinkos kDrirnas Mi

Laidirrr.4

/ veiklos Poveikis Svietimo veiklai
3.1. Remontas jstaigos vidaus patalpose Del netinkamos biikles

norrnas NH 75:201 6 (si
renovuota lopSeline
(Suvalkq g.), atnaujintos
kabineto ir sandelininkes
Mindaugo g. padalinyje

I Higienos
grybelis) buvo

remontuoti

Siektini rezultatai
Rezultatq veftinimo rodikl iai

(kuriais vadovaujantis vertinama,

2. Uildu i5 dalies d6l numa

veiklos uiduo ei to buvo tr rezu

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos
O,taoma, jei Urro . mq, svariq lstaigos veiklos rezultatami)

ar buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.3.
2.4.
2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.



III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZOUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiekt

8. Kitq metq uZduotys
(luqqatomos ne maLiau kaip 3 i

5. Geb6jimg atlikti pareigybos apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaita)

Veftinimo kriterijai Paiyn

I -r)_

4
5.1 . Informacijos ir situaclos valdymas atliekant funkciias a2 {3a4a
5.2. I5tekliq (ZmogiSkqjq, laiko ir materialiniq) paskirsrymas !2 (3a4a
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas tr2 3V 4t
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rezultatq

ir jg[dZiq panaudojimur, utliekunt frnk"ijat lr lr2 3V 4a

5.5. Bendras ivertinimas (pa4mimas vidurkis) ln 2t JL]

kdant uiduotis tmas

UZduodiq jvykdymo apraSymas Pazymimas
itinkamas Iangelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
6.2. uLduotys i5 esmes jvykdytos arba viena nejvykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai

6.3. lvykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenk namai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdya pagal sutaftus vertinimo rodiklius Nr patenkinamai E

4qijos, kurias norOtq tobulinti
7.1. Strateginio m4stymo kompetencijos tobulinimas, uZmegzti .ysius s,, socia iniais partneriais.
7.2. vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos tobulinimas.

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

nustatomos ne lr ne )5u

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq ver
(kuriais vi

vertinama,
uZduotys

tinimo rodikliai
rdovaujantis
ar nustatl,tos

ivykdytos)
8. l. Pagerinti ugdymo(si)
proceso kokybg atsiZvelgiant i
individualius ugdyiniq
gebejimus bei uZtikrinant
sklaidq ir efektyvq vaikq
pasiekimq ir paZangos
vertinim4, ypatinga demesi
skiriant PU dermes uZtikrinimui.

8. 1. l. Efektyvi paZangos
vertinimo sistema
pagerina ugdymo(si)
procesQ, tobuleja
pedagogq gebejimai bei
tevq itraukimo btdai
atliekant vaikq pasiekimq
vertinim4.

1.2022 m. balz
procentq pedag

savo gebejimus
vaikq pasiekim
vertinimo kvali
mokymuose.
2.2022 m. gegr
posedZio metu

mdZio men. 100



dalijasi gerqj
vertinimo
patirtimi, pri
tobulintinas
taikomos
gaires.

3. 2022 m.
mdn. organi
susirinkimai i
tdvams, aptari
pasiekimai ir
100 procentq
parengia meti
apie r,,aikq
ataskaitas r

pedagogai,
kalbos, menin
neformaliojo
pedagogai.

4. Ugdymo
naudo.iamos
strategijos,
skatinantys vai

pasiekimq ir
vertinimo
5.2022 m. ge

PU vaikq pasi
Vaikq pasieki
tevais
individualiai.
prireikus dalyv
geroves komisi
administracijos
specialistai.

pasiekimq
rdikos taikymo

stipri4sias ir
itis, numato

ikos tobulinimo

r r rugseJo
i

konsultacijos
i vaikq

ataskaitas
ekimus. Metines
ia ne tik grupiq
ir lietuviq

ugdymo ir

.q savirefleksij4.
i kaupiami

men. atlikta
stebesen4.

ai ir paZanga su

) aptariami
kalbiuose

f a Vaiko

atstovai, kiti

8.2. Admini rt.acijosiaSti.,gurno
tobulinimas (vieSqiq pirkimu

8.2. l. Sudarytos s4lygos
vaikams igyti finansinio
raStingumo pradmenq
visum4. Kiekvienas
darbuotojas Zino savo
teises ir pareigas,
bendruomene moka
dirbti komandoje ir
iniciatyviai dalyvauj a

istaigos gyvenime,
susipaZindinta su karjeros
galimybemis uZaugti.
Gera vidaus darbo ir
finansq bUkles kontrole.

1.2022m. di
pavaduotoja lki
tobulina savo Zi
m. rugsejo 30 d.
Respublikos Sei
pirkimq istaty
Pagrindines

,,Kaip keisis pi
organizacijoms,
numatorna
vertd nevirSys
PVM per met

re, direktords
reikalams

ias apie 2021
Lietuvos

as vie5qiq
pakeitimus.

ymq temos:

mq vykdymas

i sutardiq
000 eurq be



,,Pasikeitima
sudaromq su

,,Pasikeitimai
pirkimq",

,,Pasikeitimai
pirkimq komi
darbo",

,,Inovatyvus

taikymas",

,,PaSalinimo
kvalifikacijos
,,apsivalyrno"

,,Pasikeitirnai
vertinimo kri
proporcuos

,,Pirkimq
savivaldybiq I

I5klausltos ne
akademiniq v

2. Mokymq dal
savo ger?la
tarybos posedyj
bendruomends

finansines
numatyt4 atsi
visuomends i
tvark4.

4. Naudojant
Zaidimus,,Pini
"Monetq saldai
urww.pinisenai
pedagogai
veiklos planus
projektus susijus
finansinio raSti
lavinimu iki
prieSmokykli
(dalyvauja 8{)
pedagogq).

del LodLiu

del neskelbiamq

ikalavimq ir
ikeitimai";

I kainos, kaip

visq pirkimq",

izavimas

kaip l0
q mokymq.

iai dalijasi
imi istaigos

inkimuose;

mo igrldZiq



5. Metai
tr[kumo bi

6. fsigytas
prenumeratas
naujienas,

giami be lesq

Siekiant sekti
ijas, teises aktq

8.3.Pagerinti ugdymo(si)
proceso kokybg, kurti saugi4
aplink4 bei darnq mikroklimat4
bendruomeneje.

8.3.1. Nuolat
besikeidiandioj e, saugoj e
ir modemejandioje
aplinkoje tobuleja
pedagogq kompetencijos
bei sudaromos galimybes
iSreikSti savo vidini
potencialq, skatinami
pozityvls santykiai tarp
visq ugdymo proceso
dalyviq.

1.2022 m. ge
men. siekiant

pildytos nauj

2.2022 m.
pagerinti n

relaksacinemis

rugsejo men.
inio ugdymo
rlimybes,

atnaujinta 50
grupiq kornpi
3.2022 m. fizi
lavinimo stipri
bendruomenei kartus i savaitg

Jogos
yvauja 70

4. Grupese,,Bi

prevencind,,Ki
programa.
5.2022 m. nuo
lauko erdveje i
relaksacind erd
takelis, ,,Sl'aj iq pildymo

Relaksacineje
80 procentq

namelis" ir kt.

ugdyiniq su
6. Nuo 2022 m. rugsejo men.

2 seminaraiorganizuoti be

istaigos darbu<

nimo temomis.
Visus metus gi
sveikinami

7.2022 m.bi io ir rugpjtidio

refleksija sieki



bei iSgirstijq
lq efektyvumo

8.4. Toliau pletoti SfeaVt
veiklas, tobulinti praktini
pritaikym4 istaigose, STEAM
ugdymo filosofijos.

8.4.1. STEAM ugdymo
filosofija teigiamai veikia
vaikq pasiekimus,
uZtikina kokybiSk4,

itraukq, prasming4
ugdym4 bei didina
mokymosi efektyvum4.
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