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I SKYRIUS 
STRA TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS 

(Trumpai aptariamos svietimo [staigos strateginio piano ir [staigos metinio veiklos piano igyvendinimo kryptys ir 
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Atsizvelgiant i istaigos strateginio piano ir metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptis, isskiriami 
sie svariausi rodikliai: 
Gereja ugdymo paslaugu kokybe - pedagogu veikla tampa efektyvesne, ugdymo procese 
naudojamos interaktyvios technologijos, dalyvaujama miesto ir respublikos renginiuose; 
vykdomos sveikatinimo programos ir edukaciniai projektai su tevais. Pedagogu padejejai ir 
specialistai tobulina kvalifikacija, tampa atsakingais pedagogu partneriais vaiku ugdyme. 
Tobulinamos esamos ir kuriamos naujos edukacines erdves - grupiu ugdomoji aplinka 
papildoma naujausiomis lavinanciornis priernonernis, kuriamas sensorinis refleksijos kambarys 
vaiku ernocines sveikatos stiprinimui. Lauko erdves tampa inovatyviomis, plecianciornis patirtin] 
vaiku ugdyrnatsi), stiprinanciomis vaiku fizine sveikata. 
Istaigos bendruomene tampa komunikuojanti - vyrauja teigiamas mikroklimatas, pastebimas 
tarpusavio supratimas, susiklausymas. Pedagogai aktyviai dirba kurybinese grupese, komandose; 
tevai noriai dalyvauja organizuojamuose istaigos renginiuose, stebimi partneriski ir produktyvus 
santykiai su pedagogais, vadovais. 

II SKYRIUS 
METTJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI 

1. Pa veiklos rezultatai 

Metu uzduotys 
(toliau - uzduotys) 

Rezultatu vertinimo 
rodikliai (kuriais 

Siektini rezultatai I vadovaujantis 
vertinarna, ar nustatytos 
uzduotvs ivvkdvtos 

1.1.Sukurti 
edukacines 
erdves vaiku 
sveikatingumui, 
sensoriniu 
pojuciq 
stimuliavimui, 
specialiqju 
ugdymosi 
poreikiu 
turinciu vaiku 
savireguliacijai 

[kurti sensorini 
kambari pagal 
Snoezelen 
koncepcijl:! 

Lauke [rengti 
refleksoterapin] 
grudinirnosi take! 
pagal S. Kneipo 
rnetodika 

-Ikurtas sensorinis 
kambarys; 
-Kambaryje vedami 
specialistu, pedagogu ir 
tevu pogrupiniai bei 
individualus 
uzsiemirnai vaikams; 
-Pagerejes vaiku su 
specialiaisiais 
ugdymosi poreikiais 
integracijos procesas 
grupese. 

Pasiekti rezultatai ir j4 
rodikliai 

Baigiamas kurti sensorinis 
kambarys - atlikti viesieji 
pirkimai, pasirasyta 
pirkimo sutartis. 
Kambaryje vyksta 
relaksacijos uzsiernimai su 
turimomis sensorinemis 
priernonernis. 

Uzsiernimus 7 specialiqju 
ugdymosi poreikiu 
turintiems vaikams vykde 
3 specialistai2 7 nedazozai, 



-Irengtas lndividualiai su vaikais 
refleksoterapinis takas; lankesi darzelio tevai, 
-Pedagogu ir specialistu 
organizuojama 9 pedagogu stebejimais, 
sveikatinimo veikla vaikams gereja nuotaika, 
vaikams; j ie nusiramina, geba labiau 
-Itraukiarni tevai i susikaupti, rnazeja pykcio 
bendrus sveikatos priepuoliu, 
stiprinimo uzsiemimus. 

Lauke irengtas 
refleksoterap in is 
grudinimosi takas vaiku 
sveikatingumui. Vasara 
vyko [vairi kasdiene 
pedagogu organizuojama 
sveikatinimo veikla su 
vaikais. 

Kartu su tevais vykderne 
sveikatingumo 
uzsiemimus 3 renziniuose. 
16 pedagogu dalyvavo 
organizuotuose IT 
mokymuose darbui su 
interaktyviomis lentomis. 

17 pedagogu naudojo 
interaktyvias lentas ir 
grindis vaizdiniu 
priernoniu pateikimui; 
mokomaja platforma 

Organizuoti IT -Pedagogai kalbos lavinimui ir 

mokymo kursus ugdomosiose veiklose korekcijai; kure animacijas 

pedagogams naudoja interaktyvias vaiku kornpetenciju 

1.2.Diegti ugdymo 
lentas, grindis, lauko tobulinimui; vede rytines 

procese naujoviu Dalyvauti muzikos instrumentus; rnankstas. 

paieska, nukreipta i tarpinstituciniuose -Skleidziama geroji 

naudoj imasi projektuose, patirtis, parengiami IT naudojimas buvo 

interaktyviomis panaudojant pranesimai pristatytas 13 Vilniaus 

technologijomis turimas 
konferencijoms; ugdymo [staigu, Latvijos 

siuolaikiskas 
-Tevams pristatomos ikimokyklinio muzikinio 

ugdymo vykdytos veiklos, ugdymo asociacijos 

priemones atskleidziarnas vaiku nariams. 
kurybiskumas. 

3 pedagogai parenge 
pranesimus 
konferencijoms apie 
interaktyviu technologiju, 
lauko muzikos instrumentu 
naudoj ima ugdyme. 
Dalyvauta 2 
tarpinstituciniuose 
projektuose. 



7 grupiu susirinkimu, 3 
edukaciniu popieciu metu, 
socialiniu tinkly grupese 
tevams pristatytos 
vykdytos vaiku kurybines 
veiklos. 

Ku11i 
bendruornenes 
tradicijas, 
jtraukiant seirna i 
nuostatu ir 
vertybiu 
puoselej irna 
istaigoje 1.2. Gerinti istaigos 

mikroklimata, 
kurti glaudzius 
santykius su 
tevais 

Atlikti tyrima SU 

tevais ugdymo(si) 
poreikiu ir seirnos 
tradiciju analizei 

-Vykdomi edukaciniai 
renginiai, mokymai, 
talkos, akcijos jstaigoje, 
organizuojamos isvykos 
ir ekskursijos su tevais, 
bendruomene; 

-Sistemingai teikiama 
informacija tevarns 

Vykdyta veikla: 
2 mokymai 36 
darbuotojams, 3 
edukaciniai renginiai, I 
talka, 3 akcijos, 3 
kurybines parodos, 2 
paskaitos tevarns; 
organizuotos 5 
isvykos/ekskursijos su 
tevais, 2 - su 
bendruomene. 

Atliktas 1 tyrimas su tevais 
ugdymo(si) poreikiu 
analizei. 

Formuoti 
komandas, darbo 
grupes, skatinant 
pedagogy 
komunikavirna, 
bendradarbiavima 

jvairiornis 
komunikacijos 
priemonernis; 

-Planingi ,,TevL! 
aktyvo" susitikimai, 
problemu aptarimai su 
administracija. 

sausio men. 

Teikta aktuali, naudinga 
informacija tevams: 
facebook grupeje, istaigos 
tinklapyje, laikrastyje 
,,Gluosnio naujienos", 
el.pastu. 

Pravesti 3 grupiu ir 1 
bendras ,,Tevy aktyvu" 
susitikimai aktualiu 
klausirnu aptarimui. 

Suburtos 3 kurybines 
grupes rnokytoju 
bendradarbiavimui pagal 
rnetodine patirti; parengti 
grupiu metiniai veiklos 
planai. 

2. Uzduo 

2.1. [kurti sensorinj kambar] 
Snoezelen koncepciia. 

pagal I Tiekejas visa iranga baigs montuoti 2019 m. 

2.2. Dalyvauti tarpinstituciniuose 
projektuose, panaudojant turimas 
siuolaikiskas uzdvmo nriernones, 

[staigos parengtas IT renginys "FREPY 
varzytuves" dalyviu pageidavimu vyks 2019 m. 
sausio 29 d. 

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet [vykdytos 
(JJildoma, jei buvo atlikta papildomu, svariy istaigos veiklos rezultatams 

Uzduotvs I veiklos I Poveikis svietimo istaizos veiklai 



3.1. [rengtos lauko edukacines erdves: 
,,Poilsio erdve - vasaros biblioteka", 
,,Kurybine erdve - Meno galerija". 

8 grupese is 9 yra po 2 mokytoju etatus; dirba 
fizinio lavinimo specialistas, psichologas, 
logopedas, mokytojo padejejas specialiqju 
ugdymosi poreikiu turintiems vaikams. 

Jungernes prie Mazojo Princo fondo ilgalaikio 
projekto ,,Visa Lietuva skaito vaikams", 
Stiprinamas vaiku ir suaugusiqju rysys, 
propaguojama seimu skaitymo kultura, gerinarnas 
vaiku intelekto vystymasis. 
Vaikai turejo galirnybe isbandyti netradicines 
kfirybines erdves istaigos teritorijoje, panaudoti 
ivairias meno technikas ir gamtines priemones; 
pasireiske vaiku kurybiskurnas, tevai stiprino rys] 
su vaikais, veikdami kartu. 

3.2. [rengtos futbolo ir krepsinio aiksteles. Sudarytos salygos vaiku judej imui, galirnybe 
idomiai ir prasmingai organizuoti sgortiny veikla. 

3.3. Suburtas istaigos pedagoginis 
personalas; nevyko darbuotoju kaita. 

Didelis dernesys skirtas pedagogu 
paruosimui - darbui su specialiqju 
ugdymo{si) poreikiu turinciais vaikais. 

Mokytojai parenge individualius ugdymo(si) 
planus specialiqju ugdymo(si) poreikiu 
turintiems vaikams. 

3.4. Organizuotas [staigos logotipo kiirimo 
konkursas bendruomenei. 

Formuojamas patrauklus istaigos [vaizdis. 
Kiekvienas bendruornenes narys turejo galimybe 
isreiksti kurybiskuma, pasijusti reikalingu, 
svarbiu istaigai savo veikla. 
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Rezultatu vertinimo rodikliai 
Uzduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis Pasiekti rezultatai 

vertinama, ar nustatytos ir ju rodikliai 
uzduotvs ivykdytos) 

4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 

IlISKYRIUS 
PASIEKTl) REZULTATl) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCI.Jl) TOBULINIMAS 

5. Pasiek kd ' . ~ 

Uzduociu ivykdymo aprasyrnas Pazyrnirnas atitinkamas 
lanzelis 

5.1. Uzduotys [vykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinirno rodiklius Labai zerai lil 
5.2. Uzduotys is esmes [vykdytos pagal sutartus vertinirno rodiklius Gerai O 
5.3. [vykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinirno rodiklius Patenkinarnai O 
5.4. Uzduotys neivykdytos pagal sutartus vertinirno rodiklius Nepatenkinamai O 

(svietirno istaigos vadovo pareigos) 



IVSKYRIUS 
VERTINIMO P AGRINDIMAS IR SIOL YMAI 

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: ~s.l ;_~c,~~~ ·~,6:J-0-1.z 
«-Oct.~~ .,,_; ~ &:::d-ri0-.1 ~'\.)~ ~ ~ dJ '~ ol..01 <f ~ 
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(mokykloje - mok los taryb°'as \/ - (vardas ir pavarde) (data) 
igaliotas asmuo, svietimo pagalbos jstaigoje - 
savivaldos institucijos [galiotas asmuo 
I darbuotoju atstovavima igyvendinantis asrnu,» 

Kristina Cibulsk~ h 
(s~timo [staigos savininko teises ir 
pareigas [gyvendinancios institucijos 
(dalininku susirinkimo) [galioto asmens 
pareigos) 

Galutinis rnetu veiklos ataskaitos jvertinimas _ Pak,· Re.t.o.1 

(vardas ir pavarde) 

IV SKYRIUS 
KITT) METT) VEIKLOS UZDUOTYS, REZUL TAT Al IR RODIKLIAI 

9. Kitu metu uzduotys 
( -------- ··-·!-' ~ .• uv uuu;:;1uu l\.aq.J .J UL.UllULY:SJ 

Rezultatu vertinimo rodikliai 
Uzduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis 

vertinama, ar nustatytos 
uzduotvs jvykdvtos) 9.1. Dalyvauti projekte pagal Patvirtintas projektas ir Kartu su LNOBT vykdomas 2014-2020 metu Europos galirnybe jj vykdyti su virtualios aplinkos (virtualios Sajungos fondu investiciju projekto partneriais: realybes technologijos) veiksrnu programos 9 Avizieniu lopseliu- diegimas. 

prioriteto .Visuomenes darzeliu, Vilniaus 
svietimas ir zmogisk~4 lopseliais-darzeliais: Kuriama atnauj into ugdymo isteklii, potencialo didinimas" ,,Pasaka", ,,Jovarel is", turinio metodika. 
09.2.l-ESFA-K-728 priernone ,,Eglute"; Vilniaus I.Id. 
,,lkimokyklinio ir bendrojo .Boruzele'' - konsultacine Vyksta mokymai projekte ugdymo rnokyklu veiklos istaiga. dalyvaujantiems mokytojams. tobulinimas". 

Konsultuojamasi su projekto 
partneriais. 

9 .2. Atnauj inti ir irengti lauko Saugus vaikams lauko Paklota smug] silpninanti zaidimu aiksteles pagal jrenginiai, atitinkantys zaidirnu aiksteliq danga po Lietuvos Higienos normos zaidimo aiksteliu irangos ir jrenginiais, kurie neatitinka reikalavimus. dangos reikalavimus. higienos normose nurodytu 
standartu. 

Siuciaikiskos vaiku 
aktyvaus j udej imo erdves, Zaidim4 aiksteles papildytos 

naujais sportiniais ir 
edukaciniais jrenginiais. 



Teigiama rnetines vaiku zaidimu 
aiksteles kontroles ataskaita. 9.3. Gerinti specialiqju Pilnos specialistu f staigoje dirba psichologas, ugdymo(si) poreikiu turinciu komandos suburimas, logopedas, soc. pedagogas, spec. vaiku socialine integracija pedagogas, fizinio lavinimo bendrojo ugdymo grupese. specialistas, mokytojo padejejas 
SUP turintiems vaikams. 

Pravesti Mindfulness pratimai, 
Vykdomi SUP turincii, kurie padeda vaikams nepulti 
vaiku grupiniai-terapiniai reaguoti impulsyviai, sustoti ir 

apgalvoti galimus reagavimo uzsiemima.. 
budus, gebeti nusiraminti ir 

Grupiu aplinkos susikaupti. 

pritaikymas. Grupese irengtos nusiraminimo, 
rarnybes erdves, 

Pedagogai modeliuoja Parengti individualus 
ugdymo turinj, siekia ugdymo(si) planai. 
sklandzios SUP turinciq 
vaiku integracijos. Vykdoma tarptautine programa 

,,Zipio draugai" SUP turintiems 
vaikams. 

Organizuojami mokymai 
Vilniaus ir Salcinink4 Parengta programa ir pravestas 
rajonu Iietuvisku mokyklu seminaras ,,Socialinio emocinio 
pedagogams ir vadovams intelekto ugdymas 

ikimokyklineje istaigoje-vaiko 
Stiprinama SUP turineiu geroves uztikrinirnas". 
vaiku ir j4 seirnu socialine 
adaptacija [staigoje, ugdosi Suorganizuoti STEP programos 
bendruomenes mokymai, skirti 6 - 12 rnetu 
sarnoningumas. vaiku turintiems tevams, 

buti neivykdytos (aplinkybes, kurios gall 

araiska del dalvvavimo nroiekte. 

linkybes), 

Kristina CibuJsk.rte 
JjJj 9-0J. -J,b 

( data) 
(svietWrlo istaigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinancios institucijos 
(dalininku susirinkimo) [galioto asmens 
pareigos) 

(vardas ir pavarde) 

s~,, 
(svietirno istaigos vadovo pareigos) ~~/ v(P,lf-t',/;,tb' 

. 'de) (data) as ,r pavai e 
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