
(Svietimo istaigos (isskyrus auk5t4j4 mokyklfl vadovo metr; veiklos ataskaitos forma)
Lop5elis-darZelis "K[lverstu kas "

(Svietimo istaigos pavadinimas)

L. e. p. direktore LunaCepur
(Svietimo lstaigos vadovo vardas ir pavarde)

METU VEIKLOS ATASKAITA

ry/1 4-N,. tJ?o -//ft/ U.4.4t 4t /(/
(data)

Vilnius

(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Siuolaikinio ugdymosi tendencijos vis didesni demesi teikia kokybiskam ikimokykliniam ir
[H:Trf#1:"H-Xi?#l{,T;J:Xil G;il'ffi u-, i gvvendinimui, inrormaciniq

'urlr ou rrr.rBUS savrvarqos rnstltucuomrs, bendruomene. per 2020 m. buvo
o kabinetai).

ano tikslai :uZtikrinti SiuolaikiSk4 ir
enes profesionalumo, meistriSkumo
su Seima.

s plane buvo numatyti keli veiklos prioritetai ir

vertinimo sistem4, taiko tikslingus, kDrybiSkus,
oom, Watsap ir kt.),



pranuojama tvarkvti ),rft""s"; ffir;?,,1ldTirf,Jxil f:il,?".ili',?,,*l^m m Ateitvie
g' atnauiinti ,,Bitutes" g.up"r-po:t"G", ir*t yti darielioupiirt4. grupes, suraiiq

II SKYRIUS
METU VBIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatai

Metq uZduotys (toliau
- uZduotys) Siektini rezultatai

v:Trlama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai

l.1.Saugios aplinkos
kurimas.
Mikroklimatas ir
emocinio ugdymosi
aplinka.

I Darbuotojq
bendruomene
jaudiasi saugiau,
laiku gauna
informacij4 apie
rizikas, darbo
tvarkos taisykles,
Zino savo teises ir
pareigas.

Sra".yt- paftffirafikus
aukletojoms ir aukletojq
padejejoms (vienu metu
grupeje dirba dvi
aukletoj os, lop5elio grupej e
aukletoj q padej ej q g.afi kai
prailginti).

Organizuoti profesines
rizikos vertinimai:

I perZilreti galiojantys
vietiniai norminiai teises
aktai, ivertinti naujq
dokumentq p*"rgirno
poreikiai (darbo tvarkos
taisykles; nuotolinio darbo
tvarka; darbuotojq saugos
rr sverkatos instrukcijos;
asmens saugos priemoniq
naudojimo instrukcijos;
informaciniq ir
komunikaciniq
technologijq naudojimo bei
darbuotojq stebdsenos ir
kontroles tvarka, kt.).

Darbuotojai ir tevai
tinkamai ir laiku gauna
tntbrmacij4 su taikomais
reikalavimais (lopSelio _

darlelio svetaine,
susirinkimai per ZOOM,

organizuotas saugus
ugdymo procesas.
posedZiai,
pasitarimai,
susirinkimai
nuotoliniu bDdu.

DarZelyje dirba
psichologas.
Darbuotojoms,
tevams ir
ugdytiniams, kurie
galimai patiria
nerim4 ar stresa 2
kartus i savaitg
teikiama psichologo
pagalbq.

Dalinai atnaujintos
virtuves patalpos
(Mindaugo g. 7),
Zaidimt4 aik5teles
irangq(Suvalku u.
6), kiekvienoje
grupeje pagal
amZiaus
reikalavimus isigyti
laislai, priemones
kurios palengvina
ugdymo proces4.

Kolektyvas turi savo

KarantinoECIu



,,Facebook*ioEalirE
platformos grupe,
mtormacinds lentos
tevams).

Paskirtas asmuo,
atsakingas uZ nustatytq
darbo organizavimo
,".|ld 

?"1-P i gyvendi nim4.u{itf nli tinkam4 nustar5rrq
reikalavimq vykdym4.

Teikiama psichologine
q*.u-u, konsultacijos
darbuotojams, kurie
galimai patiianerim4 ar
stresQ.

Darielyje nuolat
atnauj.inamo s patalpo s,
organrzuoj amas remontas.

I gimtadieniais. Sios
tradicijos leidZia
darbuotojams ir
vaikams jaustis
svarbia komandos
dalimi.

Visas ugdymo
procesas vyksta
psichologiSkai ir
fiziSkai saugioje
aplinkoje.

l.2.Ugdymo
pasiekimq gerinimas
akcentuojant
individuali4 vaiko
palangE

Vaiko p;siekim;
aplanke kaupiami
vaiko dailes ir kiti
darbeliai, sukurtos
knygeles,
pasakojimai,
samprotavimai,
Zodine kEryba,
vaiko raSyines
kalbos pavyzdZiai.
Jie bus vie5i.

{vairds vaiko
veiklos stebejimo
uZraSai, pedagoeo
refleksija apie -
vaiko pasiekimu
Iygi, daro pa?an'g4
ir ugdymo
perspektyv4,
mterpretavimas ir
apibendrinimas
dokumentuojami
pedagogq aplanke
,,Vaiko pasiekimq
r paZangos
vertinimo proceso

Vertinimo informacij os
panaudojimas

nuo

aiko pasiekimq ir

udojami Siuo rikslu
pedagogui,

'ams iZvelgti vaiko

antuoja ugdymo
inumui istaigoje
moje, siekia

vidualizavimo,

lradarbiavim4
vaiko, t6vq,

programos
bg. Pedagogai
t tobulina savo

iina kokybiSk4



praktikos

isivertinimq.

Vaikai noriai
uZsiima
frzine veikla.
Domisi
sveika gyvensena,
mityba ir sportu.
Vaikai supras kas
tai yra - Lalingi

I iprodiai ir
Zinos jq keliamus
pavojus.

Vaikai Zinos, kokie
vaisiai ir darZovds
yra.naudingiausi ir
DutmtJq
augandiam

I organizmui.
Vaikai supras, kas
yra sveika mityba
ir kokie jos
principai.

Organizuoti
renginius
sveikatingumo ir
frzinio
aktyvumo tema.

ugdymas organizuojamas
nuotoliniu bDdq).

Sveikatos prieZiuros
specialiste pagal metini
plan? (karantino metu
gagal papildomus
Svietimo ir Sveikatos

:entrq reikalavimus) 2
kartus per menesi
organizuoja
veiklas vaikams ir
pedagogams, Siomis
temomis:

,,Fizinio aktyvumo
skatinimas,.,,,Sveikos
aplinkos kDrimas.,,
,,UZkrediamqiq ligq
profi laktika... .,Asmens
higiena".,,Traumq ir
suZalojimq prevencija..,
,,Psichikos
sveikatos stiprinimai " ir
daug^p_rane5imq 

s usij usiq

pedagogas organizavo
sportines Sventgs

(Karantino metu fizinis

Fizinio lavinirno

pat

brmacija apie
ikas karantino

infekavimas,
stumo tvark4
teike 100
centini rezultata.
2021-01-22

rZelyje (Suvalkq g.
nebuvo nei vieno

ikatos centro
inimas 2021-
d. Nr. (10-t2

t.+.Vaikq.kologiruq
pradmenq
skatinimas teisingas poZi[ris

Visq grupiq peaigogai
organizavo uZsiesimus,



gamtq, aplink4,
supras

koks yrajq
vaidmuo
graZios aplinkos
kDrime.

Vaikai supras, kas
tai yra atliekq
ruSiavimas, jo
svarba, bei kaip
tinkamai
r[Siuoti atliekas.

Vaikai mokes, kaip
kDrybingai ir
naudingai

lmanoma
panaudoti
antrines Zaliavas.

]Ekglogrja - kas? kur? kaip
OS5 arrlj , f,Kotogua lr
dvasingumas,.ir kt. .

edukaciniai filmukai
iSmoktos pamokos tema.

ekologiSkumolern.a

Itraukti - 100% ugdytiniq.
Dalyvavimas
aplinkosaugos
proj ekte,,Mes-rD5iuoj am,,.
ftraukti - I 00% darbuotojq
ir ugdytiniq.

fstaigos pedagogai kartu su
I pavaduotoja ugdymui

organizavo kDrybiniq
darbq parod4,,Rudens

tl
ka

dafielio aplinkoje.
ftraukia i veikl4 vaikq
tevelius.

ftraukti - 100% darbuotojq
ir ugdytiniq

Pavasari organizuoiamas
Tauro kalno aplinkts
tvarkymas.

Ugdyiniams auotas
I teisingas poZiEris i

gamtq,aplink4.
Vaikas i5moksta -
myldti, saugoti,
suprasti gamt4, jos
reiSkinius;
ekologiniugdym4
sreJame su menine
raiSka, ktrybiSkumu,
gamtos estetiniq
savybiq i5rySkinimu,
aplinkos tvarkymu.
Tai imanoma, tik
paties vaiko veikloie.
Jis kurejas: stebi.
tyrineja,

sekmes imanoma
iketis jei vaik4
:gdysime geru

rologinio ugdymo
nnl mtegruoti i

is4 ikimokyklinuko

L5.Infrastrukturos
gerinimas istaigoje

Numatomas dalinis
pastato ir vidaus
patalpq remontas.

Pastatq vidaus ir iSores
patalpq remonto atlikimas
pagal rekonstrukcijos
projekt4.

-Viaa,us 
darbai laiptineje

Mindaugo g. 7 dirftelyje.

inimas istaigoje
:da didinti vaikq
ndruomends

lgum4; sumaZina
giarnq poveik!
inkai; gerina
ocing ir psichine
ikat4.

Ka.artirrffi
ti 70 proc. del ir nuotolinio

uid
tos i5 dalies d6l n



mokymo. Ttdl*rJ.D
tiek ir ugdyrinius bei jq
bend.radarbiauti, bendrauti, 

r

.slveike ir palvetgti i fizinio

no tiek pedagogfl
lius labiau
urti pozityvi4

lymo proces4
,.r.ru

O_alis supla.lrotu re@n[
b[dq. Tiesioginis darbas r,

ylik,t skaidiumi grupese, del
5iQ-proc. vaiku.

i nuotolinirl
su maZesniq

procesq itraukta

q?duqty;/ veikt";
foreiLis Svieti.no
Karantino-;;tu;
vedamas dalinai i

Siektini rezultatai _R"rrltam
(kuriais vadovaujantis vertinama,

jq rodiktiai

4.l.Nuotolinis
ugdymas

Mokytoffi
ugdytiniq
teveliai/globejai
bendru susitarimu
naudos Sias
nuotolinio
ugdymo(si)
aplinkas:
-pokalbiq
svetaines:
Facebook uZdaras
grupes, Messenser-
Viber, Zoom,
elektronini paSt4,
dalinsis SMS
Zinutemis,
poreikiui esant
naudos ir kitas
rySio priemoniq
aplinkas, kurios
uZtikrina
skaitmeninio
ugdymo turinio

ugdymas organizuoj amas
lprastu bDdu, o namie
esantiems vaikams _
uZtikrinamas nuotolinis
ugdymas.

ikui ugdyris ir

tos s4lygos
lini

ymo proces4
ukti 100 proc.

ruq lrJq

Veiklos, kurios nebuvo planuotos
doma. jei buvo atlikta Daoildomrr srrari,, i^ ll-1u.r3!ros, ber ivykdyros

argos veiklos rezultatams)

veiklos uid toki buvo ir rezul



komentarus, kad
mokytojai matytu ir
galetq lvertinti
rezultatus, itrauks i
bendrq vaikq
pasiekimq 

I

vertinimo aplank4. 
I

IIrs
GEBEJIMU ATLTKTI PAREIGYBES

,t;r".*,"r,,3":, jitlllip.::eigyb6saprasymen

IYKIU

{PRAS

'INIM,/

rfytas f

s

rME NUSTATYTAS

S

rnkcijas vertinimas

:CIJAS

Vertinimo-kriterijai

5.1. Info-rmacl-i"" ;" *-"*;:

PaLymir
I

I -ne1
2 -pa

J

4-t

ras atitinkamas-
ngelis:
rtenkinamai;
enkinamai; 

l

- gerar; 
I

rbai gerai , Irkcijas ltr )n 3D
rrstymas ltr 2D 3D
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IV SKYRIUS
PASTEKTU RnzurTATU VYKDAN T IZDUOTTS ISrv

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
NIMAS IR

6.

--
Parymimi--

atitinkamas langelis

,""',,, J]lol ii,il"' ivvkdvos -
0.:. lrytAytu Gerai M

It

Patenkinamai E

oritetus, rumutyi
metodus, kuriuos

uacii, s.

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

!. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dau

Siektini rezultatai (kuriais vadovauj
t.t. frieSmokyklinio S.t.t. eriiGokyklinio

tnovatyviai. pedasosai

ttl.aztau +u aKademiniq valandq
mokymq (dalyvauj4 tO} %
pedagogq).

8.1.1.2 lki2O2t m. gruodZio 3t d.



skirs didziausiq demesl-
kompetencijq ugdymui per
kasdienes veiklas,-
uZsiemimus, Zaidimus.
iivwLoo

lietuviq
q kokybe. per
kas vaikai bus

skatinami klausyis ir
suprasti sakying kalb4, tai
pades vaikams lengviau
adaptuotis prie pradiniq
klasig, Iietuviq kalbos
programos ir Siuolaikinio
o\/r/ah;*^ r .: -,gyvenimo Lietuvos
Respublikoje.

patirtimi ir
Ziniomis (dal
pedagogq).

8.1.1.3. 2021
ivykdyi apkl

korekcijai,
uZsiemimus (
prieSmokyklin

8.1.1.5. Lietuvi
specialiste 5
veda lietuviq
Iki202t m.
kalbos mokJ"i
medLiagEir atli
prieSmokyklinio
lietuviq kalbos
(dalyvauja 100
prieSmokyklin

8.1.1.6. 2021m.
2021 m. geguZes
prie5mokyklinio
paZangos ir pasi
apraSq pildymas
prieSmokyklinuk

8.1.1.7.100 % s
specialistq pagal,
ir bendradarbiavi
PPT priskirta kor

metodinis burelis
kuriame dalinamasi

. geguZes mdnesi
sq del ugdymo
imo (dalyvauja

organizuoja
smurto
individualius
yvauja 100%

Zes. 3l d. lietuviq
tun paruo5ti

).

P vaikq gauna

su Vilniaus
konsultacijos

t z. fduka-infl aptint IKuflmas lauke.
8.2. I . t<a.artino metu-

lauko erdviq k[rir
lop5elio -duielio

8.2.1.1. rk1r021
pabaigos paruoSti

Facebook puslapi.

8.2.1.2.lki2021 m.
igos atlikti

II ketvirdio
im4 apie

ir itraukti ji i



vaikq, kokfl
pageidautq (,

naujos apli

ugdyinq, I
apklausos

visas grupes
100 % ugdyti

8.2.1.4.2021
sodiname
lysves. (dalyv
ugdyiniq).202
irengti keliq k

8.2.1.3.2021
inicijuoti

gruodZio men.
,,Lesykleles m;

pievelg". (dal
ugdytiniq).

ruko priemonir.l ji"
lyvauja 80 %o

%o tevq). Po
tatq aptariamas
kurimas su

ir priimamas
mas.

balandZio men.
rt4,,Inkilai mDsu
' ir 2021 m.

inicijuoti projekt4

m. birZelio men.
lratq ,,natDralia
uja 100 %

t.3. Ugdym-istafios
bendruomenes nuJlatinis
mokymasis ir tobulejimas.

S.3.1. pedagodi i. 8.3.1.1.rkir)n
d. organizuoti
bendruomenei (
pedagogq ir kitq

8.3.1.2.lki 2021
d. istaigos psi
individualius
darbuotojais (dal
darbuotojq).

8.3.1.3. Dvi peda
II ketvirtyje igis v
kategorij4.

8.3.1.4.2021 m.
istaigos dietiste
VU Mediciro. ftuk
?yniqkaip vi

m. gruodZio 3l

. gruodZio 3l

lbius su istaigos

. aukletojos

sveikatos
g.+.gendradarbiavimassu---.-

Seima. Skatinti tevus kuo
aktyviau dalyvauti vaikq

8.4.1. Naujos darbo fonnos
su Seima uZtikrina vaikq
ugdymo(si) kokybg.

8.4.1.1 Iki kararlti
paskelbimo in
ikeliama vaizdini

10-15 min.



aukimas i
ojamas

na labiau
q pasiekimais

darLelyje.
i ir lDkesdiai

uZtikrina kiekvieno vaiko
palangq.

8.4.3. Tevai kaip aktyv[s
ugdyojai isitraukia i-
lopSelio-darZelio
bendruomenes gyvenim4.

dury dienos pro
balandZio 5-9 d
pramogose, pop
konkursuose, ap
projektuose (dal
tevq).

9. Rizika, kuriai
tur6fi noici-*^^ :.

esant nu_statytos uiduotys gali biiti neivwL,t.

itei laayvau.yuioo

1kart4 per ketvini
sirinkimus.
iu nuotoliniu budq,
Lprastu bDdu
%Gw).

kart4 per savaitg
s naudinga
Lterat[ra su tdvais
rs svetaineje ir
de (dalyvauja 100
90 %te*y).

alyvauja atviru
iektuose202l m.
enomis, iSvykose.
ietdse, parodose,
linkos grphinimo
yvaujaS0 %o

duotis) 
--' ' J 'LuJ ru! (al'rl

7.r. ugoytmiq tevq neakw

vnRrrNrr, 
"^tfrIIHHf. rR srur,yMAr

0. fvert
ritaria I. i-as ir siiilymai: Vilniaus lopSelio_darZelio 

,>zultatai z?!o? c"p:.. 2020 mefi4 uua*o veiklos atask. Meting veiklos ataskait4.iUiorn. vertinti- labai

,opSelio-darZelio tarybos pirmininko

nokykloje - mokv
aliotas asmuo, Svi
vivaldos institucij

Jelena Kovalevr

(vardas ir pavarde)

LL

verstukas. taryba
. fstaigos veiklos
ri..-.--.----

2021-0t-29

(data)

10. fvr
pritaria
rczultat

LopSelio-dar

(mokykloje - n
igaliotas asmuo
savivaldos insti

kurios gali



darbuotoj q atstovavim 4 igyvendinanti s asm uo)

1L
sitiJymai:

(vardas i.-pa;.de)

/4'h4l 4M'lht
Wan

(data)

--
(data)

!i,i[,ir" Sim"grur

Galutinis metq veiklos ataskaitos iverrinim u, tb/At q/r04.

SusipaZinau.

lsvietimolsta,=goivaoovo-Jireigos;
(paraSas)

(vardas ir paviE


