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ISKYRIUS 
STRA TEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS 

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

Atsizvelgiant i lopselio-darzelio ,,Gluosnis" 2018-2022 m. strategini plane) ir 2019 m. veiklos 
plana, isskiriarni sie svariausi rodikliai: 

Uztikrinant ugdymo paslaugu kokybe - dideja mokytoju veiklos efektyvumas, stipreja 
atsakornybe uz kiekvieno vaiko ugdymo(si) sekrne. Parengtos individualios ugdymo(si) 
programos 8 vaikams, turintierns specialiqju poreikiu. Ugdyrno turinys atitinka siuolaikinius 
ugdymo tikslus, atliepiami prioritetai. Atsakingai vykdorna ,,Srnurto ir patyciu prevencijos ir 
intervencijos prograrna". Parengtas ,,VaikLi sveikatinimo planas vasaros laikotarpiui". 

Grupese organizuojarnos projektines veiklos pagal parengtus grupiu rnetinius planus, 
ugdyrno procese vyksta interaktyvus uzsiemimai, skirti jvairiu gebej imu pletoj irnui. Darzelyje 
inicijuoti projektai: sveikatinirno projektas ,,Augu sveikas ir stiprus", rneninis kurybinis projektas 
,,Ir rnedelis turi sirdi ... ", emocinio intelekto, socialiniu igudzi4 ir kalbos lavinimo projektas 
,,Pasakyk, ka jauti". Organizuota respublikine ikirnokyklinio ir priesmokyklinio amziaus vaiku 
kurybiniu darbu paroda .Rudenelis rnano akimis". Vyksta ivairus sveikatinirno renginiai 
dalyvaujant ,,Sveikatiadoje", VVSB inicijuojamose veiklose. Organizuotos ,,Lietuvos rnaz~4 
zaidynes 2019" - zaidyniu II etapas. Mokytojai dalyvauja jvairiuose miesto ir respublikos 
renginiuose; i edukacinius projektus [traukiami tevai. Aktyviai puoselejama vaiku kultura, 
pilietiskurno ugdyrnas - organizuotos isvykos ir ekskursijos i daugiau kaip i 20 jvairiu objektu. 

5_ pagalbos rnokiniui specialistai, 14 rnokytoju, 9 pedagogu padejejai, tobulino kvalifikacija, 
dalyvavo rnokyrnuose, seminaruose. Visi kartu tarnpa atsakingais partneriais vaiku ugdyrne. 
Mokytojai nuolat naudoja IKT ugdyrno procese: planuoja, analizuoja, vertina vaiku pasiekirnus, 
informuoja ugdytiniu seimas. 

Pritaikant esamas ir kuriant naujas erdves vaiku poreikiams - atnaujinarna grupiu 
ugdomoji aplinka - jsigyjama nauju lavinanciq priernoniu, knygu, plakatu; rnokytojai gamina, 
larninuoja priemones vaiku pazintiniarns gebejirnarns lavinti. Beveik visose grupese [rengtos 
rarnybes erdves su sedrnaisiais, nusirarninirno priernonernis. 

Darzelio koridoriu erdves atsinaujino manipuliacinernis sienelernis, laiptines - terniniais 
piesiniais, piestu ,,Gluosnio" rnedziu su visu grupiu pavadinirnais. Grupiu iejirru; duris puosia 
jaukus erdviniai sifiti pavadinirnai; foje yra darzelio veliava, kuria prisistatymui irnarne einant i 
renginius kitose ugdyrno istaigose, 

[rengta nauja inovatyvi erdve vaiku emocines sveikatos stiprinirnui - bibliotekele, kurioje 
vaikai kartu su mokytojais ar teveliais gali paskaityti knygeles, pazaisti rarnius, terapinius 
zaidirnus, klausytis relaksacines rnuzikos. Visose keturiose laiptinese papildomai irengti vaikiski 
tureklai, padedantys saugiai lipti laiptais. 



Pleciant patirtin] vaiku ugdyrnatsi) ir stiprinant vaiku fizine sveikata, lauko erdvese [sigyta 
rnobiliu krepsinio stovu, karnuoliu, futbolo stalu. 3 lauko aiksteles ispiestos edukaciniais 
takeliais, peduternis. Kneipo takas naudojamas tiek pavienems grupiu veikloms, tiek bendroms 
ryto mankstorns. Patiems maziausiems lauke irengti muzikiniai instrumentai. 

Sudarant salygas gerinti ir stiprinti sveikata - uztikrinama sveikatos prieziuros kokybe - 
dirba kvalifikuotas dietistas, visuornenes sveikatos prieziuros specialistas, neformaliojo ugdymo 
pedagogas fiziniam lavinimui, pagalbos mokiniui specialistai - logopedas, psichologas, socialinis 
pedagogas. Sveikatos stiprinimo veikla atitinka vaiku arnziaus ypatumus, poreikius ir interesus. 
Vykdomi ilgalaikiai sveikatinimo projektai - dalyvaujama ,,Sveikatiadoje", ,,Lietuvos mazqju 
zaidynese", Europos atlieku rnazinimo savaiteje, akcijoje .Savaite be patyciu", VVSB veiklose. 
Vaikai igauna motyvacija sistemingai sportuoti ir aktyviai judeti, Vaikai vyko i kitus darzelius: 
edukacine-sportine veikla .Pazink olimpines sporto sakas", projekto "Lietuvos maz~q zaidynes" 
I I-ojo etapo atranka. 

Pradetas diegti naujas valgiarastis, atitinkantis Maitinimo organizavimo tvarkos aprasa. Su 
vaikais atliktas tyrimas ,,Zaidziame maisto vertinimo detektyvus", kuris padejo isrnokti pazinti 
maisto skon], jvertinti pateikiamo maisto [vairove. 

Aktyviai vykdeme .Vaiku smurto ir patyciu prevencijos ir intervencijos prograrnos" 
Priernoniq plana - vyko prevenciniai uzsiemimai vaikams, akcija ,,Savaite be patyciu", renginys 
,,Tolerancijos diena" ir kt.; planinga Vaiko geroves komisijos veikla, psichologes praktinis 
uzsiernimas ,,SpecialistL!, dirbanciu su vaikais, emocinio perdegimo profilaktika" ir kt. 
Skatinamas tevu dalyvavimas kuriant saugia mokymo(si) aplinka darzelyje, iskilus klausimarns, 
konsultuotis su psichologu, socialiniu pedagogu. 2019 m. rudeni darzelyje mokytojams vyko 
Sen am iescio psichoterapijos stud ijos psichologes psichoterapeutes E. Sekstel ienes rnokymai 
,,Srnurto prevencija: kaip padeti vaikarns apsisaugoti nuo smurto". 

Pletojant salygas emocmes kulturos ir tradiciju puoselejimui - atsakingai vyksta 3 
kurybiniu grupiu veikla - parengiami metiniai planai, planuojarni renginiai. Darbo grupese 
sprendziarn i aktualiis klausimai, ieskorna sprendimu, dalykiskai komunikuojama. Darzelyje 
vyrauja teigiamas palankus mikroklimatas, darbuotoju tarpusavio supratimas, geri santykiai su 
vadovais. Tevai noriai dalyvauja organizuojamuose istaigos renginiuose, inicijuoja akcijas. 

Darbuotojams buvo uzsakytas seminaras ir pratybos .Pozityvus santykiai, bendravimas be 
streso ir asmenine motyvacija pokyciams", taip pat darzelyje bendruomenei vyko gaisrines 
saugos mokymai ir pratybos. 2019 m. rudeni vykome i pazintine edukacine kelione - i Anykscius 
ir jo apylinkes; stiprinome santykius, labiau pazinome vienas kita. 

Formuojamas istaigos [vaizdis, atspindintis darzelio veiklos kryptis: 2019 m. ruden] direktore 
J. lvaskeviciene skaite zodin] pranesima seminare .Edukacines erdves ir jose vykdomos veiklos" 
- pristatyta moderni ugdymo [staiga, pasidalinta patirtimi, igyta nauja patirtis is kitu praneseju. 3- 
4 kartus per metus leidziamas laikrastukas ,,Gluosnio naujienos", skelbiarnas internetiniarne 
puslapyje htll)://www.gluosnis.vi lnius lrnJt/J~ig_]J ,5 

Darzelis bendradarbiauja su kitomis ugdymo [staigomis, aktyviai dalyvauja metodinio 
burelio .Versrne" veikloje -dalijasi geraja darbo patirtimi ir semiasi naujos patirties. 

1. Pazrind · · 

II SKYRIUS 
MET[) VEIKLOS UZDUOTYS, REZUL TAT AI IR RODIKLIAI 

"kl 
·~ 

tat prae USIU metu VClu·~~ . --·······-· 
Rezultatu 

vertinimo rodikliai 
Metu uzduotys Siektini rezultatai 

(kuriais Pasiekti rezultatai ir jq 
(toliau - uzduotys) vadovaujantis rodikliai 

vertinama, ar 
nustatvtos uzduotys 



ivvkdvtos) 
1.1. Dalyvauti Patvirtintas projektas Kartu su LNOBT Patvirtintas projekto 
projekte pagal ir galimybe ji vykdomas finansavimas: 
2014-2020 metu vykdyti su projekto virtualios aplinkos LR SMM ministro 2019 m. 
Europos Sajungos partneriais: (virtualios realybes lapkricio 4 d. [sakymas Nr. 
fondu investiciju Avizieniu lopseliu- technologijos) V-1259 ,,Del finansavimo 
veiksmu programos darzeliu, Yilniaus diegimas. skyrimo projektams, 
9 prioriteto lopsel iais-darzel iais: jtrauktiems i rezervin] 
,,Yisuomenes .Pasaka", Kuriama atnaujinto projektu sarasa pagal 2014- 
svietimas ir ,,Jovarelis", ugdymo turinio 2020 metu Europos 
zmogiskqjt] istekliu ,,Eglute"; Vilniaus metodika. sajungos fondu investiciju 
potencialo I.Id. .Boruzele" - veiksrnu programos 9 
didinimas" 09.2.1- konsultacine istaiga. Vyksta mokymai prioriteto ,, Visuornenes 
ESFA-K-728 projekte svietimas ir z.111ogiskqjq 
priernone dalyvaujantierns isteklii, potencialo 
,,Ikimokyklinio ir mokytojams, didinimas" jgyvendinimo 
bendrojo ugdymo priemone 09.2.1-ESFA-K- 
mokyklu veiklos Konsultuojamasi su 728 ,,lkimokyklinio ir 
tobulinimas". projekto bendrojo ugdyrno rnokyklu 

partneriais. veiklos tobulinimas". 

Projekto jgyvendinimo 
laikotarpis: 2019 m. 
lapkricio J J d. - 202 J m. 
lapkricio 28 d.: 

-2019 111. lapkricio 28 d. 
Yilniaus lopselis-darzelis 
,,Gluosnis" pasirase projekto 
Nr. 09.2.l-ESFA-K-728-02- 
0048 sutarti; 

-2019 rn. gruodzio 6 d. 
LNOBT vyko konsultacinis 
susitikimas su projekto 
partneriais; 

-2019 111. gruodzio IO d. 
Yilniaus lopselio-darzelio 
,,Gluosnis·' direktore Jolita 
I vaskeviciene pasirase 
Duomenu mainu svetaines 
naudotojo igal ioj irna; 
dokurnentai ir duornenys 
pasirasorni el. parasu; 

-projekto igyvendinimo 
privalomos viesinirno 
priernones pateiktos pagal 
reikalavimus: 
hllQ://www .gl uosn is. vi I ni us. Im. It/ 
skiltyje Naujienos. 



1.2. Atnaujinti ir Saugus vaikams Paklota smug] 2019 m. spatio 25 d. 
[rengti lauko lauko jrenginiai, silpninanti zaidirnu at! ikti lauko I iejamos 
zaidimu aiksteles atitinkantys zaidimo aiksteliu danga po gumines dangos po vaiku 
pagal Lietuvos aiksteliu irangos ir irenginiais, kurie zaidimo [renginiais 
Higienos normos dangos reikalavimus. neatitinka higienos galutiniai jrengimo darbai, 
reikalavimus. normose nurodytu 200 kv. zalios spalvos. 

Siuolaikiskos vaiku standartu. 
aktyvaus judej imo 2019 rn. birzelio 28 d. - 
erdves. Zaidimu aiksteles lauke pastatytos mini 

papildytos naujais zaidimu sieneles su muzikos 
sportiniais ir instrumentais, oru 
edukaciniais prognozes motyvais ir 
[rengin iais. lavinamasis stendas - ugio 

matuokle. 
Teigiama rnetines 
vaiku zaidirnu 2019 m. lapkricio 22 d. 
aiksteles kontroles atlikta pagrindine rnetine 
ataskaita. kontrole vaiku zaidimu 

aiksteles irangai ir 
atsitrenkirna svelninanciai 
dangai. Isvada - tinkama 
naudoti jranga. 

1.3. Gerinti Pi lnos special istu [staigoje dirba 2019 m. sausio-rugpjucio 
special i t!.i q komandos psichologas, men. dirbo logopedas, 
ugdymo(si) suburimas. logopedas, soc. psichologas, mokytojo 
poreikiu turinciu pedagogas, spec. padejejas SUP turintiems 
vaiku socialine pedagogas, fizinio vaikams, neformaliojo 
integracija lavinimo ugdymo pedagogas fizin iam 
bendrojo ugdymo special istas, lavinimui. 
grupese. mokytojo padejejas 2019 rn. rugsejo-gruodzio 

Vykdomi SUP 
SUP turintiems men. dirbo logopedas, 

turinciu vaiku 
vaikams. psichologas, soc. 

pedagogas, neformaliojo 
grupiniai-terapiniai Pravesti ugdymo pedagogas fiziniam 
uzsiernimai. Mindfulness lavinimui. 

pratimai, kurie 
Grupiu aplinkos padeda vaikams Psichologe M. Guptor 2019 
pritaikymas. nepulti reaguoti m. sausio-geguzes men. 

impulsyviai, sustoti vede Mindfulness pratimus 
ir apgalvoti priesmokyklines 

Pedagogai galimus reagavimo .Peledziuku" gr. vaikams. 
modeliuoja ugdymo budus, gebeti Uzsiernimai vyko grupeje, 
turinj, siekia nusiraminti ir kas 2 savaites. Vaikai 
sklandzios SUP susikaupti. ismoko susikaupti, nepulti 
turinciu vaiku reaguoti impulsyviai, 
integracijos. Grupese [rengtos apgalvoti galimus 

nusiram in imo, reagavimo budus. 
ramybes erdves. 

Organizuojami 7 grupese [rengtos rarnybes 
mokymai Vilniaus ir Parengti erdves SU sedrnaisiais, 
Salcininku rajonu individual us nusiram inimo priemonemis, 
lietuvisku mokvklu ugdymo(si) planai. relaksaciniais zaidimais. 



pedagogams ir 
vadovams Vykdoma 4-iose grupese parengti 

tarptautine individualus ugdymo(si) 
Stiprinama SUP programa ,,Zipio planai 10 vaikams, 
turinciu vaiku ir jq draugai" SUP turintiems specialiuju 
seimq socialine turintiems vaikams. poreikiu. 
adaptacija [staigoje, 
ugdosi Parengta programa Tarptautine programa 
bendruornenes ir pravestas ,,Zipio draugai" SUP 
sarnoningumas. seminaras turintiems vaikams nuo 

,,Social in io 2019 m. rugsejo vykdoma 
emocinio intelekto priesmokyklinio ugdymo 
ugdymas grupeje .Boruzeles", 
ikimokyklineje 
istaigoje-vaiko 2019 m. lapkricio 5 d. su 
geroves mokytojais parengta 
uztikrinimas". programa ir [staigoje 

organizuotas seminaras - 
Suorganizuoti praktikumas ,,Visapusiskas 
STEP programos socialinis emocinis ugdymas 
mokymai, skirti 6 - darzelyje - kelias i vaiko 
12 rnetu vaiku gerove". Direktore J. 
turintiems tevarns. I vaskeviciene skaite 

pranesima Vilniaus regiono 
mokyklu kornandorns 
,,Socialiniq emociniu 
kornpetenciju ugdyma 
skatinanciu veiklu 
organ izav i mas". 

STEP programos mokymai 
2019 111. vyko 2 kartus: 
03-04 men. - vede 
psichologe E. Belanoskiene; 
10-12 men. - vede darzelio 
,,Gluosnis" psichologe M. 
Guptor. 

2. Uzduo 

2.1. Atideta iki 2020 m. - atnaujinto 
ugdymo turinio metodikos kiirimas ir 
mokymai projekte dalyvaujantiems 
mokytojams. 

Rizika - atmesta paraiska del dalyvavimo 
projekte. 
Paga! LR SMM ministro 2019 m. rugsejo 16 d. 
jsakyma Nr. V-1066 .Del finansavimo skyrimo 
projektams, itrauktiems i rezervin] projektu 
sarasa pagal 2014-2020 metu Europos sajungos 
fondu investiciju veiksmu prograrnos 9 prioriteto 
.Visucmenes svietimas ir zrnogiskt!.i4 isteklii, 
potencialo didinimas" igyvendinimo priemone 
09.2.1-ESFA-K-728 ,,Ikimokyklinio ir bendrojo 
ugdyrno mokyklu veiklos tobulinirnas", projektui 
neskirtas finansavirnas; iis itrauktas i rezervinii 



projektu sarasa. 

2.2. [staigoje dirba spec. pedagogas. Rizika - zrnogiskieji faktoriai (kitos aplinkybes), 
Paga! siulorna darbo kruv], darbo laiko 
suderinirna su kitomis darbovieternis, tinkarnu 
kandidatu neatsirado. 

2.3. 

3. Uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet [vykdytos 
'pildoma, jei buvo atlikta papildomu, svariu istaizos veiklos rezultatarns) 

Uzduotys I veiklos Poveikis svietirno istaigos veiklai 
3 .1. [rengta nauja erdve vaiku ernocines Vaikai kartu su mokytojais ar teveliais gali 
sveikatos stiprinimui - bibliotekele. paskaityti knygeles, pazaisti ramius, loginius ar 

terapinius zaidimus, klausytis relaksacines 
rnuzikos. 

3.2. Atliktas tyrimas pagal naujaj] Tyrimas apie vaiku maitinimasi padejo vaikams 
valgiarast] ,,Zaidziame maisto vertinirno ismokti pazinti maisto skoni, ivertinti pateikiamo 
detektyvus". maisto [vairove. Isryskejo tam tikri esminiai 

maitinimosi iprociq skirturnai ir pornegiai. 

3.3. 2019 111. lapkricio men. skaitytas Dalyvauta Savivaldybei pavaldziu [staigu 
zodinis pranesirnas seminare .Edukacines aplinkosauginio svietimo projekte ,,Atrandu, 
erdves ir jose vykdomos veiklos". tyrineju, suprantu, saugau"; pristatytas lopsel is- 

darzelis ,,Gluosnis", pasidalinta patirtimi, igyta 
nauja patirtis is kitu praneseju. Pasisemta ideju, 
kurios taikomos vaiku ugdymui. 

Rezultatu vertinimo rodikliai 

Uzduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis Pasiekti rezultatai 
vertinama, ar nustatytos ir jq rodikliai 
uzduotvs ivvkdvtos) 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

III SKYRIUS 
PASIEKTT) REZULTATT) VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJQ TOBULINIMAS 

5. Pasiekt ltat kdant uzduotis isiverti · 

Uzduociu [vykdymo aprasymas Pazymimas atitinkamas 
lanzelis 

5.1. Uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai aerai 0 
5.2. Uzduotys is esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai O 
5.3. [vykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai O 
5.4. Uzduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai O 

6. Kompetencijos, kurias noretu tobulinti 



vavimas. 

~ :t4!#A-~:,;£c',, ~tJ--tJ/--/~ (1 ~sir pavarde) (data) 

rlV SKYRIUS 
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIOL YMAI 

(svietirno [staigos vadovo pareigos) 

~,,acao,iJ_,aXi:a. -,,-?)'e~V~ 

Vilniaus rnicsto s~•~ ,P.A..C/r!JU~ 
vyriausioji patareja ~- 

(mokykloje - mokyktos tarybos (parasas, 
Alina KovalevskaJaigaliotas asmuo, svietimo pagalbos [staigoje - 

savivaldos institucijos igaliotas asmuo 
I darbuotoju atstovavirna jgyvendinantis asrnuo) 

(vardas ir pavarde) ( data) 

l.o ,._o - o t. - J.S 

(~ (vardas ir pavarde) (data) Alina Kovalevskajn (svietimo istaigos savininko teises ir 
pareigas [gyvendinancios institucijos 
(dalininku susirinkimo) [galioto asmens 
pareigos) 

Galutinis metu veiklos ataskaitos jvertiuimas lt,.J,c,.;. ~CA.AA 

IV SKYRIUS 
KITTJ METTJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTA TAI IR RODIKLIAI 

9. Kitti metu uzduotys 
nustatomos ne maziau kaip J tr ne cauzrau kaip o uzauotvsl 

Rezultatu vertinimo rodikliai 

Uzduotys Siektini rezultatai 
(kuriais vadovaujantis 
vertinama, ar nustatytos 
uzduotvs ivykdytos) 

9.1. [gyvendinti projekta Projekto vykdymas su - [sigyta IKT iranga, butina 
,,Yirtuali scena - ugdymo partneriais: Yilniaus raj. siekiant sukurti bei idiegti 
tobulinimas, naudojant Avizieniu lopseliu- virtualia edukacine ir mokornaja 
skaitmenines technologijas" darzeliu, Yilniaus medziaga. 
pagal 2014-2020 rnetu lopseliais-darzeliais: 
Europos Sajungos fondu ,,Pasaka", ,,Jovarelis", -Ivyke mokymai projekte 
investiciju veiksmu .Eglute"; Yilniaus dalyvaujantiems mokytojams. 
programos 9 prioriteto Santariskiu lopselis- 
.Visuomenes svietimas ir darzelis - konsultacine -Atnaujintas ugdymo turinys 
zmogiskajq istekliu [staiga. lopsel io-darzel io ,,G luosnis" 
potencialo did inimas" 09 .2.1- metiniame veiklos plane. 



ESFA-K-728 priernone Ikimokyklinio ugdymo 
,,lkimokyklinio ir bendrojo kokybes gerinimas, - Kiirybinio ugdymo modelio 
ugdymo rnokyklu veiklos skatinant pokycius ,,Virtuali scena" jdiegirnas 
tobulinirnas". projekte dalyvaujanciu ugdymo proceso veikloje. 

ikimokyklinio ugdymo 
mokyklu veikloje. 

Naujos metodikos, 
pagristos virtual i LI 
technologij LI naudoj imu 
bei vaiku kurybiskurno 
skatinimu per dramos 
parnokas, jtraukimas i 
ugdymo procesa. 

9.2. Gerinti ugdymo(si) N ustatyti ugdymo( s i) -Patvirtinta ir taikoma 
pasiekimus, siekiant sunkumai, iskylantys ikimokyklinio/priesmokyklinio 
individualios vaiko pazangos. ugdymo(si) proceso metu. ugdymo grupese Vaiko 

pazangos stebejimo ir vertinimo 
Numatomos priernones sistema. 
individualiai vaiko 
pazangai gerinti. -Naudojarni vaiko veiklos 

jsivertinimo metodai, 
Ugdomosios veiklos padedantys ugdyti vaiko 
papildomos naujomis, savarankiskurna ir atsakornybe 
patraukliomis formomis. uz savo pasiekimu rezultatus. 

Skatinamas vaiku -Suteikta grjztamoji informacija 
isi vertin imas, vaikams ir tevams apie vaiko 
atskleidziama vaiko ugdyrnaisi). 
pazanga. 

-Mokytojai dalyvavo bent 
dviejuose mokymuose, 
seminaruose apie ugdytiniu 
individualios pazangos sistemos 
taikyrna ugdymo procese. 

9.3. Uztikrinti teigiamus [gyvendinarna Vaiku -Atnaujintas .Vaiku smurto ir 
emocinius santykius smurto ir patyciu patyciu prevencijos ir 
bendruomeneje, prevencijos ir intervencijos intervencijos programos" 
psichologiskai ir fiziskai programa. Priernoniu planas. 
saugia ugdymosi aplinka. 

Taikomi itraukiojo -Vykdyti bent trys 
ugdymo principai. projektai/tyrimai/veiksmo 
Netoleruojama jokia savaites, skatinantys emocinio 
patyciu forma, stiprinama intelekto stiprinima, padedantys 
psichologine gerove. formuoti jtraukia svietirno 

bendruornene. 
Stiprinamos bendruornenes 
tradicijos, kartu su seirna -Istaigoje pravesti bent du 
puoselejant [staigos mokymai, serninarai ar kt. 
vertybes, palaikant veiklos m ikrokl irnato 
bendradarbiavirno stiprinimui, konfliktiniu situaciiu 



santykius. sprendimams, streso valdymui. 

-Organizuoti pozityvios tevystes 
igudzi4 mokymai 
tevarns/globejams. 

-Vykdyti edukaciniai 
uzsiernirnai, mokyrnai, talkos, 
akcijos istaigoje. Organizuota 
bent viena isvyka su 
bendruornene; bent dvi 
ekskursijos su tevais. 

9.4. Stiprinti ekologinio Nurnatornos pazintines ir -Parengtas ekologinio ugdyrno 
ugdyrno pradmenis, sudarant praktines priernones 2020 m. planas. 
palankias salygas vaikams ekologiniam ugdymui 
pazinti ir saugoti gamta, uztikrinti. -Irengtos bent dvi lauko 
pritaikant ugdyme(si) aplinka. edukacines aplinkos/erdves 

Vykdomas ugdymas ekologiniam ugdymui: 
netradicinese aplinkose, oranzerija-lauko terasa; darzu, 
laiduojarna ugdomosios kompostavimo erdve. 
veiklos jvairove. 

Skatinamas tevu -Apsilankyta bent dvejose 

jsitraukimas i istaigos aplinkose, skatinanciose 
ekologine projektine ekologini sarnoninguma: 
veikla. Botanikos sode, atlieku 

perdirbimo irnoneje. 

9.5. Pletoti fizinio aktyvumo Tampama .Sveikata -Darbo grupes parengta istaigos 
ir sveikatingumo stiprinimo sti prinancia mokykla" Sveikatos stiprinimo programa. 
veikla istaigoje ir uz jos ribu. 

Tesiamas dalyvavimas -Dalyvauta bent 
sveikatos stiprinirno dviej uose/trij uose 
projektuose. respublikiniuose sveikatos 

stiprinimo projektuose: 

Bendradarbiaujama su ,,Lietuvos mazLLJ4 zaidynes", 
,,Sveikas kaip ridikas", socialiniais partneriais, ,,Sveikatiada". 

kartu organizuojarni sporto 
renginiai. -Yykdyta Sporto svente lauke 

,,Gera ir smagu sportuoti su 
[sigyjamas sales ir lauko draugu" meted in io bu rel io 
sportinis inventorius, ugdyrno istaigorns. 
papi Idema naujorn is 
sportinern is priernonern is. -Pravestas bent vienas sporto 

renginys su Vs! 
,,Sostines krepsinio mokykla", 
futbolo mokykla ,,Fortuna, 
[traukiant bendruornene. 

-Organizuotos viena/dvi 
paskaitos-susitikirnai 



bendruomenei sveikatos ugdymo 
klausimais: su VVSB 
special istais, gydytojais, 
sportininkais. 

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali bnti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos [takes [vykdyti slas uzduotis) 

i ldoma suderinus su svietimo israizos vadovu 

l 0.2. Didelis darbo kruvis, vykdant skubias, neplanuotas uzduotis, reikalaujancias laiko 
sanaudu. 
I 0.3. Zmoziskieii faktoriai (darbuotoiu kaita, laikinas nedarbingumas1 kitos anlinkvbes). 

Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 
vyriausioji patareja ~~~~~~~~~~~~ 
Alina Kovalevskaift. 

"(svietimo [staigos savininko teises ir 
pareigas jgyvendinancios institucijos 
(dalininku susirinkirno) [galioto asmens 
pareigos) 

(vardas ir pavarde) ( data) 

Susipazin~~.,.. 

(svietirno istaigos vadovo pareigos) 

~~,. ffe#tP-t}-f ~L 
(/' ~~ ir pavarde) (data) 


