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I SKYRIUS 
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO JGYVENDINIMAS 

(Svietimo [staigos strateginio piano ir metinio veiklos piano jgyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai) 

Atsizvelgiant i lopselio-darzelio ,,Gluosnis" 2018-2022 m. strategin] plana ir 2020 m. veiklos 
plana, isskiriami sie svariausi rodikliai: 

Ugdymo paslaugu kokybes uztikrinirnas - 2020 m. ugdymo proceso pasikeitimus itakojo 
pasauline COVID-19 pandemija ir karantinas. [staigos mokytojai, kiti pedagogai, specialistai 
sekrningai prisitaike prie nuotolinio darbo galirnybiu, [valde naujas programas, tokias kaip Zoom, 
Google Meet, Padlet, Bookcreator, EDUKA klase ir kitas. Tevai buvo aktyvils dalyviai ir lygiaverciai 
ugdomojo proceso partneriai - su vaikais vykde mokytoju siustas uzduotis, kfire bendras veiklas, 
dalyvavo miesto bei respublikiniuose projektuose. Griztarnasis rysys puikiai atsispindejo mokytoju 
nuotolinio darbo ataskaitose - siustornis veiklu namuose nuotraukomis, padekornis, vaiku 
pastebejirnais. 

Mokytoju veikla tapo dar kornandiskesne, dirbant grupese po du mokytojus, didejo atsakornybe 
uz kiekvieno vaiko individualia pazanga. Kartu su specialistais parengti individualiis ugdymo(si) 
planai 4 vaikams, turintiems specialiqju poreikiu. Ugdymo turinys atitinka siuolaikinius ugdymo 
tikslus, atliepiami prioritetai. Tesiamas parengtas ,,Smurto ir patyciu prevencijos ir intervencijos 
programos" priernoniu planas 2020 m. Parengtas ,,Ekologinio ugdymo planas", ,,Vasaros veiklos 
priernoniu planas". 

Vyko 5 grupiu projektines veiklos pagal parengtus metinius planus, ugdymo procese pasitelktos 
interaktyvios lentos, pletojami kalbiniai, pazintiniai vaiku gebejimai. [staigoje inicijuoti projektai: 
2020 m. 01-02 men. pagalbos mokiniui specialistu projektas ,,Socialiniq igudzi4 ugdymas su 
psichogimnastika", 2020 m. vasario men. logopedes projektas ,,Seku, seku pasaka", skirtas kalbos 
ugdymui, 2020 m. vasario men. direktores projektas ,,Statau, kuriu-laimingas esu", skirtas emocinio 
intelekto stiprinimui, 2020 m. 11 men. organizuotas respublikinis fizinio aktyvumo inovatyvus 
projektas ,,Gera ir smagu sportuoti su draugu". 2020 m. 12 men. - 4 rnokytoju STEAM projektas 
,,Sniego karalyste". 

Dalyvauta VVSB inicijuojamose veiklose, sveikatinimo renginiuose ,,Sveikatiadoje", ,,Lietuvos 
mazqju zaidynese", Nacionaliniame projekte ,,Sveikas kaip ridikas". Puoselejant vaiku kultura, 
pleciant edukacine veikla uz istaigos ribu - organizuotos isvykos ir ekskursijos i 12 ivairiu objektu, 
isvyku i kitus darzelius. 

2020-11-20 dvi mokytojos dalyvavo respublikineje ankstyvojo arnziaus vaiku ugdytoju 
rnetodineje-praktineje konferencijoje ,,Siandienos vaikai-ateities visuornene" - skaite vaizdin] 
ranesima 1'Nuotolinis ugdymas ankstyvojo arnziaus grupeje", pasidalino istaizos zeraia natirtimi. 



3 pagalbos mokiniui specialistai, 21 mokytojas, 8 rnokytoju padejejai, vadovai tobulino 
kvalifikacija, dalyvavo mokymuose, seminaruose, konferencijose. Visi kartu yra atsakingi partneriais 
vaiku ugdyme. 

Visi [staigos pedagogai naudojasi IKT priemonernis ugdymo procese: planuoja ugdomaja veikla, 
analizuoja, vertina vaiku pasiekimus, bendrauja su ugdytiniu seimomis jvairiais socialiniais budais. 

Esamu erdviu pritaikymas ir nauju erdviu kurimas vaiku poreikiams - grupiu ugdomoji 
aplinka atnaujinta naujais lavinanciais zaidimais, kurybinernis priernonernis, knygomis, plakatais; 
mokytojai periodiskai gamina, laminuoja priemones vaiku kalbiniams, pazintiniarns gebejimarns 
lavinti. Visose grupese, bendradarbiaujant teveliarns, mokytojai [renge poilsio-ramybes erdves su 
sedrnaisiais, medziaginiais namukais, pertvaromis, nusiraminimo priemonernis. 

[staigos ilgojoje galerijoje, koridoriu erdvese organizuotos kurybiniu darbu parodos pagal 
kalendorines metu sventes; kiekvienos grupes stendas puosiarnas originaliais vaiku darbais. 

Saleje vaiku pilietiskumo ugdymui irengta Prezidento, Lietuvos himno ir veliavu erdve - vaikai 
turi galimybe susipazinti su mikrorajono, miesto, salies ir Europos veliavornis. 

Stiprinamas vaiku fizinis ugdymas - lauko aikstelese pritvirtintos krepsinio lentos, nupirkta 
badmintono, kegliu rinkiniu. Mobilus Kneipo takas naudojamas siltuoju rnetu laiku - grupiu veikloms, 
ryto rnankstoms. 

Ekologiniam vaiku ugdymui [rengtos trys lauko edukacines erdves: oranzerija - joje vykdytos 
edukacines, mokomosios, pazintines, sventines veiklos; vabzdziu ir drugeliu viesbuciai -vaikai turejo 
galirnybe susipazinti, kaip ir kur gyvena ivairus vabzdziai; darzu lysves - mokytojai su vaikais sodino 
namuose daigintus augalus, vaistazoles, darzoves, prizlarejo ir laiste savo lysves. 

Meniniams vaiku gebejimarns vasara [rengtos piesirno lentos aikstelese, isigyta jvairiu kurybiniu 
priernoniu, kalbiniams igudziams lavinti - logopede irenge rnobilia erdve su garntinernis 
priernonernis, parodeles erdve. 

Dalyvaujant ,,Vaisi4 ir darzoviu bei pieno ir pieno produktu vartojimo skatinimas ugdymo 
istaigose" programose, MB ,,Arbora" dovanojo sodinukus - 3 kriauses ir 5 obelaites; sodinukai 
pasod inti istaigos teritorijoje. 

Salygu gerinant ir stiprinant sveikata sudarymas - sveikatos prieziura jstaigoje yra kokybiska 
- kvalifikuotu dietisto, visuornenes sveikatos prieziuros specialisto, neformaliojo ugdymo pedagogo 
fiziniam lavinimui, pagalbos mokiniui specialistu (logopedo, psichologo, socialinio pedagogo) deka 
vykdoma tikslinga sveikatos stiprinimo veikla. Svarbiausias pasiekimas - 2020 m. spatio men. 
parengta Sveikatos stiprinimo programa 2021-2025 m. ir 2020 m. gruodzio 15 d. Vilniaus I.Id. 
,,Gluosnis" pripazintas Sveikata stiprinancia mokykla. 

Aktyviai vykdomi ilgalaikiai sveikatinimo projektai - dalyvaujama ,,Sveikatiados" issukiuose, 
respublikiniuose projektuose ,,Lietuvos maz~4 zaidynese", ,,Sveikas kaip ridikas", VVSB veiklose 
.Kineziterapine rnanksta", ,,Grazi sypsena", akcijoje ,,Savaite be patyciu" ir kt. Vaikai motyvuojami 
sistemingai sportuoti, aktyviai judeti, rupintis savo sveikata. 

Vaiku maitinimo valgiarastis atitinka Maitinimo organizavimo tvarkos aprasa, 2020 m. 04 men. 
atliktas tyrimas .Valgiarascio kokybes nustatymas" padejo issiaiskinti dabartinio valgiarascio kokybe, 
galimu korekciju taikyrna, laikantis vaiku maitinimo organizavimo tvarkos apraso reikalavirnu. Paga! 
gydytoj4 rekomendacijas atskiras dernesys skiriamas alergisku vaiku mitybai. 

2020 m. vasario men. atnaujintas ,,Vaikq smurto ir patyciu prevencijos ir intervencijos 
programos" Priemoniu planas 2020-2021 m. I ugdyrna integruoti specialistu vykdyti projektai: 
socialiniu jgudzi4 ugdymui, smulkiosios motorikos lavinimui - 01-02 men. ,,Socialini4 igudziy 
ugdymas su psichogimnastika", ,,MuSL! pirsciuku zaidimai'', 03-04 men. ,,Sqmoningumo menuo be 
patyciu", 11 men. ,,Gerumo ir mandagumo rnenuo". Prevenciniai uzsiernimai grupese, aktyvi VGK 
veikla, vyke posedziai kiire saugia mokymo(si) apl inka istaigoje, stiprino emocin] intelekta - 2 grupes 
dirbo pagal prograrna Kimochi, I grupe - Zipio draugai, I grupe - Dramblys. 

Tevai, iskilus klausimams, kontaktiniu ir nuotoliniu bfldu konsultavosi su specialistais - 
sichologu, socialiniu pedagogu. Tevy prasymu, buvo atlikti 7 vaikq vizualiniy-motoriniq gebejim 



Emocines kulturos ir tradiciju puoselejimas [staigos gyvenime - 3 [staigos pedagogu 
kurybines grupes pagal parengtus metinius planus bendruomeneje pravede renginius: ,,Sveikuoli4" 
grupe iniciavo 3 fizinio aktyvumo skatinimo renginius, .Pasakoriu" grupe ugde pilietiskurna, 
puoselejo istaigos tradicijas su lietuviu liaudies paprociais - suorganizavo 7 renginius, ,,Spalviuk4" 
grupe surenge 2 parodeles, 4 kartus iniciavo grupiu stendu apipavidalinima pagal ternatika, 3 kartus 
pagal metu laikus buvo papuosti visi istaigos langai. Sudarytose Sveikatos stiprinimo programos 
parengimo, Metinio piano parengimo, Strateginio piano stebesenos ir kt. darbo grupese 
komunikuojama dalykiskai, aptariami aktualus klausimai, priimami sprendimai. [staigoje stebimas 
teigiamas mikroklimatas, darbuotoju tarpusavio komunikavimas supratimas ir palaikymas, tradiciniu 
ir asrneniniu svencit; pazyrnejimas, dernesys kolegoms, geri santykiai su vadovais. Tevu dalyvavimas 
organizuojamuose istaigos renginiuose, akcijose geranoriskas, palaikantis. 

Facebook palaikome glaudzius rysius su visa istaigos bendruomene: privati darbuotoju grupe 
,,Gluosnio kolektyvas": https://www.facebook.com/groups/247923505919560, taip pat privati grupe 
teveliu kornunikacijai ,,Vilniaus lopselis - darzelis ,,Gluosnis": 
https://www.facebook.com/groups/gluosnis.vilnius 

Su pedagogais rengiami reguliarus susitikimai, konsultacijos ZOOM, Google Meet programose, 
aptariami svarbus ugdymo klausimai, aktualijos. 

[staigos veikla, renginiai atsispindejo 2-juose isleistuose laikrastukuose ,,Gluosnio naujienos": 
http://www.gluosnis.vilnius.lm.lt/?page id=715 

2020 m. vasario 26 d. logopede pristate stendin] pranesima Vilniaus I.Id. .Riesutelis" 
respublikineje metodineje-praktineje konferencijoje ,,Vaik4, turinciu specialiuju ugdymosi poreikiu, 
veiklos organizavimo geroji patirtis ikimokyklinio ugdymo [staigoje". 

Nuolat bendradarbiaujame su Virsuliskiu seniunija, Pal. J. Matulaicio seimos pagalbos centru, 
kitomis metodinio biirelio .Versrne" ugdymo [staigornis= dalijames geraja patirtimi, serniames naujos 
patirties; 2020 m. vasario 27 d. organizavome rengin] ,,Statau, kuriu - laimingas esu". 

ivertinimas, taikant Bender-Gestalt metodika. Specialistai skaite pranesirnus 6 grupiq tevu 
susirinkimuose, renge ir siunte medziaga tevams karantino metu. 

[staigos rnaterialine baze atnauj inta l interaktyvia lenta, l projektoriumi su stovu, 3 edukacinernis 
bituternis - robotais ,,Bee - Bot", 4 teminiais kilirneliais prie j4, priemonernis sportui, aktyviam 
judejimui, pazintiniams gebejirnams lavinti. Vaiku maitinimo kulturai skirtos lesos panaudotos 
isigijus rnikseri-srnulkintuva, vaisiu-darzoviu dziovykla, 2 vaflines, bulviu tarkavimo rnasina, 2 
sulciaspaudes, 1 plaktuva-kokteiline; atnaujinti darzelio puodai, virtuviniai jrankiai, [sigytos 
serviravimo priernones. 

II SKYRIUS 
METT) VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTAT AI IR RODIKLIAI 

1. Pazrindi rmai I nraerusiu meru venues rezutrarai 
Rezultatu vertinimo 
rodikliai (kuriais 

Metu uzduotys Siektini rezultatai vadovaujantis Pasiekti rezultatai ir j4 rodikliai (toliau - uzduotys) vertinama, ar 
nustatytos uzduotys 

ivvkdvtos) 
l. l. [gyvendinti Projekto vykdymas - [sigyta ]KT 
projekta ,,Virtuali su partneriais: iranga, butina Projekto jgyvendinimo laikotarpis: 
scena - ugdymo Vilniaus raj. siekiant sukurti bei 2019 m. lapkricio 11 d. -2021 m. 
tobulinimas, Avizieniu lopseliu- jdiegti virtualia lapkricio 28 d.: 
naudojant darzeliu, Vilniaus edukacine ir 
skaitmenines lopseliais- 



technologijas" darzeliais: mokomaja lsigyta !KT [ranga virtualios 
pagal 2014-2020 ,,Pasaka", medziaga. edukacines ir mokomosios 
metu Europos ,,Jovarelis", medziagos kurimui: 
Sajungos fondu ,,Eglute"; Vilniaus -Ivyke mokymai 
investiciju Santariskiu projekte -2020 m. spatio 21 d. jvykdyti 
veiksrnu lopsel is-darzel is - dalyvaujantiems viesieji pirkimai - pirkta I 
programos 9 konsultacine mokytojams. plansetinis kompiuteris ir IO vnt. 
prioriteto [staiga. virtualios realybes akiniu. 
.Visuomenes -Atnauj intas 
svietimas ir Jkimokyklinio ugdymo turinys 
zrnogiskqju ugdymo kokybes lopselio-darzelio 
istekliu potencialo gerinimas, ,,Gluosnis" 
didinimas" skatinant pokycius metiniame veiklos 
09.2.1-ESFA-K- projekte plane. 
728 priemone dalyvaujanciu 
,,fkimokyklinio ir ikimokyklinio - Kurybinio 
bendrojo ugdymo ugdymo rnokyklu ugdymo modelio 
mokyklu veiklos veikloje. ,,Virtuali scena" 
tobulinimas". idiegimas ugdymo 

Naujos metodikos, proceso veikloje. 
pagristos virtualiu 
technologiju 
naudojimu bei 
vaiku kurybiskumo 
skatinimu per 
dramas pamokas, 
[traukimas i 
uzdvmo procesa, 

1.2. Gerinti Nustatyti -Patvirtinta ir -2020 m. kovo 27 d. parengtas ugdymo(si) ugdymo(si) taikoma ,,Nuotolinio ugdymo priemoniu pasiekimus, sunkumai, ikirnokyklinio/pries planas", kuris uztikrino kokybiska siekiant iskylantys mokyklinio ugdyrna namuose ir savalaik] individualios ugdymo(si) ugdymo grupese griztc:imaji rys] is tevu; vaiko pazangos. proceso metu. Vaiko pazangos 
stebejirno ir -2020 m. geguzes-birzelio men. 3 Numatomos vertinimo sistema. 

priernones priesrnokykliniu grupiu vaiku 
pasiekimai ir pazanga su tevais individualiai vaiko -Naudojami vaiko buvo aptarti individualiai - pazangai gerinti. veiklos telefonu, el.pastu, dalyvaujant isivertinirno special istams; Ugdomosios metodai, 

veiklos papildomos padedantys ugdyti -Mokyklai pateiktose 57 naujomis, vaiko rekomendacijoje atsispindi patraukl iom is savarankiskuma ir kiekvieno vaiko pasiekimai ir formomis. atsakornybe uz kom petencijos; savo pasiekimu 
Skatinamas vaiku rezu ltatus. -Ugdymo(si) metu iskily sunkumai isivertinimas, buvo aptarti 3 VGK posedziuose, atskleidziama -Suteikta 
vaiko pazanga, griztarnoji konsultuotasi su special istais, 

informacija aptarta su tevais individualiai; 

vaikams ir tevarns 



apie vaiko -2020 m. lapkricio 11 d. Metodines 
ugdymatsi). grupes posedyje patvirtinta 

formuojamojo, nuolatinio Vaiko 
-Mokytojai pazangos vertinimo sistema: 
dalyvavo bent ikimokykliniame ugdyme 
dviejuose taikoma ,,Zingsneli4 metodika", 
mokymuose, kiekviename arnziaus tarpsnyje 
seminaruose apie siekiant vis sudetingesnio 
ugdytiniu gebej imo, priesrnokykliniarne 
individualios ugdyme - vadovaujantis ilgalaikiu 
pazangos sistemos ugdytinio stebejimu, pasitelkiant 
taikyrna ugdymo specialistus ir ivertinant vaiko 
procese. kompetencijas; 

-2 ikimokyklinio ir 3 
priesmokyklinio ugdymo grupese 
mokytojai taike patrauklias vaiku 
isivertinimo metodikas: 
pagamintose stendinese 
priemonese, spalvinant/parodant 
veiklos pasisekirno paveikslelius, 
[vardinant sekrne zodziais: 

-Mokytojai, kiti pedagogai 
dalyvavo 5 mokymuose, 
seminaruose apie ugdymo kokybe, 
vertinirna, stebesena; gauti 
pazyrnejimai: 
,,Gabi4 vaiku atpazinirnas, ugdymas 
ir patiriami sunkumai ikimokyklinio 
ugdymo [staigose"; 
,,lkimokyklinio ir priesmokyklinio 
ugdymo kokybes vertinimo ir 
stebesenos modelio kurirnas"; 
.Vaiku pasiekirnu ir pazangos 
fiksavimas bei vertinimas 
nuotoliniu ugdymo(si) metu"; 
"Ugdymo(si) turinio [gyvendinirnas 
tikslingam kiekvieno vaiko 
ugdymui"; 
,,Sisteminio griztamojo rysio 
taikymas ikimokyklineje istaigoje 
siekiant ugdymo kokybes 
gerinirno". 

1.3. Uztikrinti [gyvendinarna -Atnauj intas -2020 m. vasario 17 d. is. Nr. V-28 teigiamus Vaiku smurto ir ,,Vaik4 smurto ir patvirtintas atnauj intas ,, Vaiku emocinius patyciu prevencijos patyciu prevencijos srnurto ir patyciu prevencijos ir santykius ir intervencijos ir intervencijos intervencijos programos" bendruomeneje, program a. programos" Priernoniu planas 2020-2021 m.; psichologiskai ir Priernoniu planas. 
fiziskai saugia 



ugdymosi 
aplinka. 

Taikomi jtraukiojo 
ugdymo principai. 
Netoleruojama 
jokia patyciu 
forma, stiprinama 
psichologine 
gerove. 

Stiprinamos 
bendruornenes 
tradicijos, kartu su 
seirna puoselejant 
istaigos vertybes, 
palaikant 
bendradarbiavimo 
santykius. 

-Vykdyti bent trys 
projektai/tyrimai/ve 
iksmo savaites, 
skatinantys 
emocinio intelekto 
stiprinima, 
padedantys 
formuoti jtraukia 
svietimo 
bendruornene. 

-Istaigoje pravesti 
bent du mokymai, 
sem inarai ar kt. 
veiktos 
m ikrokl imato 
stiprinimui, 
konfliktiniu 
situaciju 
sprendimams, 
streso vatdymui. 

-Organ izuoti 
pozityvios tevystes 
igudzi4 mokymai 
tevarns/globejams. 

-Vykdyti 
edukaciniai 
uzsiernimai, 
mokymai, talkos, 
akcijos [staigoje, 
Organizuota bent 
viena isvyka su 
bendruomene; bent 
dvi ekskursijos su 
tevais. 

-Emocinio intelekto stiprinimas, 
[traukios svietimo bendruornenes 
formavimas: 
1. Projektas ,,Sociatini4 jgudzi4 
ugdymas su psichogimnastika" - 
2020 m. 01-02 men. vykde 
pagatbos mokiniui specialistu 
komanda, datyvavo 40 vaiku; 
2. Projektas emocinio intetekto 
stiprinimui ,,Statau, kuriu-taimingas 
esu" - 2020 m. 02 men. vykde 
[staigos bendruornene, metodinis 
biirelis .Versme"; 
3. Socialiniu jgudzi4 lavinimo 
programa Kimochi -2020 m. 
vykde mokytoja R. Katkeviciene, 
dalyvavo 20 vaiku; 
4. Saugaus eismo uzsiemimai su 
Amsiumi - 2020 m. 10 men. vykde 
mokytoja M. Juodiene, datyvavo 40 
vaiku; 
5. Gerumo ir mandagumo rnenuo - 
2020 m. 1 t men. vykde [staigos 
bendruornene: Gerumo diena, 
Toterancijos diena, Pasisveikinimo 
diena. 

-2020 m. rugsejo 22 d. lauke 
vykdyta akcija ,,Dienai be 
automobitio" - Sotidarumo 
begirnas kiekvienai grupei atskirai; 

-2020 m. spatio men. 8 mokytoju 
padejejos datyvavo nuotoliniuose 
mokymuose .Jkirnokykliniu istaigu 
aukletoju padejejarns - socialines ir 
didaktines kompetencijas"; 

-2020 m. spalio-gruodzio men. 3 
mokytojai pradejo datyvauti X 
moduliu programoje ,,Pozityvaus 
ugdymo teorija ir praktika"; 

-2020 m. spatio t d. vykdyta Teatro 
trupes ,,Cia" edukacija-teatro 
pamoka 3-6 metu vaikams .Viena 
karta rudens karalysteje", dalyvavo 
20 vaiku; 

-2020 m. spatio 6 d. vykdyta 
miskininko R. Eremino edukacija 



5-7 metu vaikams ,,Pasimatuok 
eigulio kepure", dalyvavo 20 vaiku, 

1.4. Stiprinti Numatomos -Parengtas -2020 m. vasario 17 d. is. Nr. V-27 
ekologinio pazintines ir ekologinio ugdymo patvirtintas parengtas Ekologinio 
ugdymo praktines 2020 m. planas. ugdymo planas 2020 m.; 
pradmenis, priemones 
sudarant ekologiniam -Irengtos bent dvi -Irengtos trys lauko edukacines 
palankias salygas ugdymui uztikrinti. lauko edukacines erdves ekologiniam ugdymui: 
vaikams pazinti ir aplinkos/erdves oranzerija, darzu lysves, vabzdziu ir 
saugoti garnta, Vykdomas ekologiniam drugeliu viesbuciai; 
pritaikant ugdymas ugdymui: ugdymo(si) netradicinese 
aplinka. aplinkose, oranzerija-lauko -Oranzerijoje vyko: 

laiduojama terasa; darzu, ,,Gerybiq konservavimo", .Kopustu 
ugdomosios kompostavimo rauginimo" veiklos - dalyvavo 40 
veiklos ivairove. erdve. vaiku; 

Skatinamas tevu -Apsilankyta bent -Dalyvauta trijose garntinese 
[sitraukimas i dvejose aplinkose, aplinkose/edukacijose: 
jstaigos ekologine skatinanciose 
projektine veikla. ekologini -2020 m. rugsejo 29 d. 

sarnon inguma: .Peledziuku" gr. lankesi Verkiu 
Botanikos sode, regioniniame parke, edukacijoje 
atlieku perdirbimo apie gamtos saugojirna, ekologija; 
imoneje. 

-2020 m. spatio 29 d. .Kiskuciu" 
gr. vyko i Varniku pazintin] take}, 
vykde ekologin] uzsiernima; 

-2020 m. lapkricio 11 d. 
.Peledziuku'' gr. vyko i Elniu SPA 
uk], susipazino su isskirtine 
gyvunija ir jos saugojimu. 

-Istaigos tevai, vykdant kontaktini 
ir nuotolin] ugdyma, dalyvavo 
ekologiniuose projektuose: [staigos 
projekte .Vaistiniu augalu lysves", 
LMNSC konkurse ,,Mano zalioji 
palange". 

1.5. Pletoti fizinio Tampama -Darbo grupes -2020 m. spatio 29 d. is. Nr. V-107 
aktyvumo ir ,,Sveikat~ parengta [staigos patvirtinta parengta Sveikatos 
sveikatingumo stiprinancia Sveikatos stiprinimo programa 2021-2025 m.; 
stiprinimo veikla mokykla" stiprinimo -2020 m. gruodzio 15 d. Vilniaus 
istaigoje ir uz jos programa. l./d. ,,Gluosnis" pripazintas 
ribu, Tesiamas Sveikata stiprinancia mokykla. 

dalyvavimas -Dalyvauta bent 

sveikatos dviejuose/trijuose 
-Dalyvauta trijuose sveikatos respublikiniuose 

sveikatos stiprinimo projektuose: 



stiprinimo 
projektuose. 

Bendradarbiaujama 
su socialiniais 
partneriais, kartu 
organizuojami 
sporto 
renginiai. 

[sigyjarnas sales ir 
lauko sportinis 
inventorius, 
papildoma 
naujomis 
sportinernis 
priernonernis. 

stiprinimo 
projektuose: 
,,Lietuvos mazqjt] 
zaidynes", 
,,Sveikas kaip 
ridikas", 
,,S veikatiada". 

-Vykdyta Sporto 
svente lauke ,,Gera 
ir smagu sportuoti 
su draugu" 
metodinio burelio 
ugdymo [staigorns. 

-Pravestas bent 
vienas sporto 
renginys su Vs! 
,,Sostines krepsinio 
mokykla", futbolo 
mokykla ,,Fortuna, 
[traukiant 
bendruornene. 

-Organ izuotos 
viena/dvi 
paskaitos 
susitikimai 
bendruomenei 
sveikatos ugdymo 
klausimais: su 
VVSB 
special istais, 
gydytojais, 
sportininkais. 

,,Lietuvos mazqjq zaidynes" - 
2020 m. vasario men. - diplomas 
[staigai-festivalio dalyvei; 2020 m. 
birzelio 18 d. lauke - projekto 
uzdarymo akcija ,,;\zuolo 
manksta"; 

,,Sveikas kaip ridikas" - 2020 m. 
rugsejo 18 d. trys priesmokyklines 
grupes vyko i projekto Nacionalini 
zyg], gauta padeka; 

,,Sveikatiada" - dalyvauta 
issukiuose: 
-Saldinta gerirna keiciu i vanden]! 
-IO 000 zingsniu yra vieni juokai! 
-Pieno tusas 
-Pusryciai madinga! 

-2020 m. gruodzio 10 d. pravestas 
nuotolinis respublikinis renginys 
,,Gera ir smagu sportuoti su draugu" 
- dalyvavo 19 ugdymo [staigu; 

-Bendradarbiaujama su socialiniais 
partneriais: projektas emocinio 
intelekto stiprinimui ,,Statau, kuriu 
laimingas esu" - 2020 m. 02 men. 
pravestas kartu su VsJ ,,Edukaciniai 
renginiai" (Lego BRICKS4K1DZ 
bu rel is); 

-2020 m. sausio-kovo men. vyko 
VVSB mankstos su kineziterapeute 
A. Balciune, dalyvavo 60 vaiku; 
-2020 m. vasario-kovo men. vyko 
VVSB uzsiemimai ,,Grazi sypsena" 
su specialiste I. Kirkliauskaite, 
dalyvavo 60 vaiku, 

-Sporto saleje jrengtos 4 rnedines 
laipiojimo sieneles, 1 virvines 
kopeteles, nupirkti 9 minksti 
rinkiniai kliuci4 ruozams, 
sportinerns uzduotoms atlikti; 

-Papildytas lauko sportrrus 
inventorius: 4 tvirtinamos krepsinio 
lentos, badmintonas, kegliai. 



2. Uzduo 

2.1. [vyke mokymai projekte ,,Yirtuali scena - 
ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines 
technologijas" dalyvaujantiems mokytojams. 
Atnauj intas ugdymo turinys lopsel io-darzelio 
11Gluosnis" metiniame veiklos plane. 
2.2. Organizuota bent viena isvyka su 
bendruomene; bent dvi ekskursijos su tevais. 

2.3. Pravestas bent vienas sporto renginys su 
Vs] ,,Sostines krepsinio mokykla", futbolo 
mokvkla ,,Fortuna", itraukiant bendruomene. 

Del pasaulines Covid-19 pandemijos ir karantino, 
projekto partneris LNOBT negalejo filmuoti 
,,Orkestro edukacija" YR medziagos - nebuvo 
parengta metodine rnedziaga, negalejo vykti 
mokvmai rnokvtoiams. 
Del pasaulines Covid-19 pandemijos nebuvo 
galima organizuoti isvyku ir ekskursiju su 
bendruomene. 
Del pasaulines Covid-19 pandemijos nebuvo 
galima pravesti aktyviu sportiniu renginiu su 
artneriais. 

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet [vykdytos 
ildoma, iei buvo atlikta papildomLJ, svariu istaizos veiklos rezultatams 

Uzduotvs I veiklos 
3.1. 2020 m. 03-05 men. - Nuotolinio ugdymo 
organizavimas karantino metu. 

3.2. 2020 111. 04 men. - tyrimas ,,Yilniaus I.Id. 
,,Gluosnis" valgiarascio kokybes nustatymas". 

3.3. 2020 m. 07-09 men. - Duomenu apsaugos 
norrniniu dokumentu parengimas, atnaujinimas. 

Poveikis svietimo istaizos veiklai 
Didejo pedagogu kompiuterinio rastingumo lygis, 
ugdymosi medziaga buvo kokybiskai pateikiama 
tevams IKT priemonemis. Parengtos individualios 
ir diferencijuotos uzduotys vaikams uztikrino 
uiku zriztamaii rvsi. 

Atliktas tyrimas padejo issiaiskinti dabartinio 
valgiarascio kokybe, galimu korekciju taikyrna, 
laikantis vaiku maitinimo organizavimo tvarkos 
anraso reikalavimu. 
Uztikrinta istaigoje tvarkornu asmens duomenu 
atitiktis ir [gyvendinirnas BDAR ir kitu asmens 
duornenu teisine apsauga reglamentuojanciu teises 
aktu reikalavimams. 

.. ---- - --,-.. -- - -- - -- ~ - . ' 
Rezultatu vertinimo rodikliai Pasiekti rezultatai ir 

Uzduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis vertinama, j4 rodikliai ar nustatvtos uzduotys ivykdytos) 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

III SKYRIUS 
GEBEJIMT) ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS 

VERTINIMAS 

5. Gebejimq atlikti pareigybes aprasyrne nustatytas funkcijas vertinimas 
ildoma, aptariant ataskai 

Vertinimo kriterijai 

laiko ir materialiniu) oaskirstvrnas 

Pazyrnimas atitinkamas 
langelis: 

I - nepatenkinamai; 
2 - patenkinamai; 

3 - gerai; 
4 - labai gerai 

lo 2o 3o 
lo 2o 3o 



5.3. L der stes ir vadovavirno efekt vurnas lo 2o Jo 
5.4. Ziniu, gebejimu ir igudzi4 panaudojirnas, atliekant funkcijas ir siekiant lo 2o Jo 4, 
rezultat 
5.5. Bendras jvertinirnas (oazvmirnas vidurkis) I 10 2o Jo 4 

IVSKYRIUS 
PASIEKTTJ REZULTATTJ VYKDANT UZDUOTIS JSIVERTINIMAS IR 

KOMPETENCIJTJ TOBULINIMAS 

6. Pasiek kd 
Uzduociu [vykdyrno aprasymas Pazymirnas 

atitinkarnas lanzelis 
6.1. Visos uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinirno rodiklius Labai gerai [ll 
6.2. Uzduotys is esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus vertinimo GeraiD rodiklius 
6.3. [vykdyta ne rnaziau kaip puse uzduociu pagal sutartus vertinirno rodiklius Patenkinarnai D 
6.4. Puse ar daugiau uzduotys neivykdyta pagal sutartus vertinirno rodiklius Nepatenkinarnai D 

V SKYRIUS 
KITTJ METTJ VEIKLOS UZDUOTYS, REZUL TAT AI IR RODIKLIAI 

8. Kitq metu uzduotys 

Rezultatu vertinimo rodikliai 

Uzduotys Siektini rezultatai (kuriais vadovaujantis vertinama, 
ar nustatytos uzduotys 

ivykdytos) 
8.1.1. Patobulinta ir -Iki 2021-04-30 parengta 

8.1. Gerinti ikimokyklinio ir atnaujinta ugdytiniu atnaujinta ugdytiniu pazangos 
priesmokyklinio ugdymo(si) pazangos stebejirno ir stebejimo ir vertinimo sistema 
kokybe, vertinti individualia vertinimo sistema. pagal 60 % grupese rnokytoju 
ugdytiniu pazanga kontaktinio ir taikomus ugdytiniu isivertinirno 
nuotolinio ugdymo(si) budais. 8.1.2. Ugdomojoje bud us. 

veikloje taikomi 
inovatyvus metodai ir -Ugdyrno procese 2-3 grupese 
biidai, pasitelkiant naudojamos edukacines bitutes - 
naujausias technologijas. robotai ,,Bee - Bot", 

interaktyvios lentos, taikomi 
8.1.3. Ugdymo(si) inovatyvus ugdomieji zaidimai, 
sunkumu, iskylanciu iki 2021-12-31. 
ugdymo procese, 
nustatymas, individualiu -Iki 2021-06-30 kartu su 
priernoniu ugdytiniams specialistais atlikti 
numatymas, motyvacijos priesmokyklinio ugdymo 
skatinimas. pasiekirnu ir pazangos 

palyginamieji vertinimai, 
8.1.4. lssamus, parengtos rekomendacijos 
sistemingas tevu mokykloms del individualiu 
informavimas 



elektroniniame dienyne ugdytiniu socialiniu igudzi4 
apie ugdytiniu stiprinimo. 
individualia pazanga ir 
pasiekimu vertinima. -90 % mokytoju ugdytiniu 

pasiekimu vertinirna atlieka 
8.1.5. Surengtas elektroniniame dienyne, 
seminaras istaigos bendradarbiauja su tevais, 
pedagogams apie aptariant pasiekimus - 2021 m. 
ugdymo kokybes IV ketvirtis. 
gerinirna. 

-80 % jstaigos pedagogu isklauso 
ugdymo kokybes gerinimo 
mokymus, igydarni nauju zini4 
apie ugdytiniu pazanga, 
pasiekimu vertinimq- iki 2021- 
10-29. 

8.2. Kurti saugia ernocine aplinka 8.2.1. Nuosekliai -Igyvendintas .Vaiku smurto ir 
istaigoje, stiprinti bendruomenes jgyvendinama Vaiku patyciu prevencijos ir 
rnikroklimata, skatinant aktyvu smurto ir patyciu intervencijos programos" 
bendradarbiavirna ir gerosios prevencijos ir Priernoniu planas 2021 m. 80 % 
patirties sklaida. intervencijos programa grupese iki 2021-12-31. 

pagal parengta Priernoniu 
plana 2021 m. -3-4 grupese vykdytos 

programos ,,Zipio draugai", 
8.2.2. Taikomas ,,Dramblys", ,,Kimochis", 
itraukiojo ugdymo ugdancios ugdytiniu tarpusavio 
modelis, stiprinant santykiu ir gyvenimo sunkurnu 
specialistu pagalba [veikimo jgudzius iki 2021-12- 
ugdytiniams, 31. 
mokytojams, skleidziant 
gerajc) patirt]. -Iki 2021-12-31 organizuoti 

individualils pokalbiai su ne 
8.2.3. Individualiu maziau kaip 80 % [staigos 
pokalbiu su kiekvienu darbuotoju, 
darbuotoju 
organizavimas, aptariant -lki 2021-05-31 atliktas istaigos 
pasiekimus ir lukescius. kiekybinis mikroklimato tyrimas, 

siekiant issiaiskinti emocines 
8.2.4. Stiprinamos aplinkos vertinirna istaigoje. 
bendruornenes tradicijos, Atsizvelgiant i gautus rezultatus, 
organizuojant bendras pagal poreik] sudaromas 
isvykas, renginius mikroklimato gerinimo planas. 
neformalioje aplinkoje, 
kuriant naujas pozityvaus -lki 2021-04-30 idiegta 
bendradarbiavimo elektroninio dienyno sistema, 
form as. padedanti [staigos darbuotojams 

ir tevams efektyviai 
komunikuoti, sisteminanti 
informacijos prieinamuma. 



-Organizuoti renginiai 
bendruomenei - edukaciniai 
susitikimai, paskaitos, 
vakarones, akcijos, seminarai 
streso valdyrnui. [vykusios 1-2 
isvykos, ekskursijos su 
bendruomene, tevais iki 2021- 
12-3 l. 

8.3. Tobulinti ugdytiniu saugaus 8.3.1. Edukacines erdves -Iki 2021-09-01 irengta 
eismo igudzius ir gebejimus, lauke ,,Saugaus eismo ,,Saugaus eismo zonos" 
formuoti svarbiausias nuostatas apie zona" jrengimas. edukacine erdve. 
atsakinga elgesi kelyje. 

8.3.2. Ugdyrno procesas -lki 2021-10-0 I saugaus eismo 
papildomas nauju turiniu, temos integruotos i 70 % 
vykdant patvirtinta ikimokyklinio ir priesmokyklinio 
istaigos Sveikatos ugdymo grupiu metinius planus. 
stiprinimo programa 
2021-2025 m. -Iki 2021-10-29 organizuotos 2-3 

grupiu ugdytiniu isvykos i 
8.3.3. Bendradarbiaujama Saugaus eismo klase. 
su istaigomis, 
vykdanciornis saugaus -Iki 2021-10-29 surengtos 
eismo svietima, prevencines saugaus eismo 
dalyvaujarna j4 pratybos 50 % ugdytiniu. 
organizuojamuose 
projektuose. -Dalyvauta 2-3 

miesto/respublikiniuose 
8.3.4. Tevai [traukiami i projektuose apie saugu eisma iki 
vykdoma saugaus eismo 2021-12-31. 
ugdyma, organizuojami 
bendri renginiai. 

8.4. Tysti ESF A projekto ,,Virtuali 8.4.1. f ugdyrno procesa -lki 2021-11-30 jvykdyti 
scena - ugdyrno tobulinimas, jtraukta nauja metodika, projekto partneriu mokymai 
naudojant skaitmenines naudojant virtualias pagal parengta metodine 
technologijas" [gyvendin ima technologijas. medziaga 6 mokytojams. 
istaigoje. 

8.4.2. Pagerinta -Iki 2021-11-30 [vyke LNOBT 
ikirnokyklinio ugdymo darbuotoju uzsiernimai 60-iai 
kokybe, pritaikant ugdytiniu, supazindinant juos su 
inovatyvu kurybinio virtualios realybes 
ugdyrno model]. technologijomis. 

8.4.3. Skatinama kulturos -Papildytas jstaigos 2021 m. 
meno sklaida, dramos veiklos planas, atsizvelgiant i 
uzsiernimuose parengta edukacine ir mokomaja 
atsiskleidzia ugdytiniu rnedziaga - 2021 m. IV ketvirtis. 
kurybiskurnas. 

-50 % projekte dalyvaujanciu 
ugdytiniu surengta kilrybiniu 



darbu paroda ,,Mano rnegstamas 
herojus" iki 2021-12-31. 

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uzduotys gali buti nejvykdytos (aplinkybes, kurios gali 
tureti neigiamos [takos [vykdyti slas uzduotis) 
(pildoma suderinus su svietimo [staigos vadovu) 

mas. 

9.1. llgalaikis karantino laikotarpis del COVID-19 situacijos salyje, darbuotoju saviizoliacija, 
nedarbinzumas, 

VISKYRIUS 
VERTINIMO P AGRINDIMAS IR SIUL YMAI 

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: rlL5l,£L'Kf;fHl/'k I! J?L-lUe.R£ef4: urwx.l+e-"c5 "U,(;, 
A A ' I - .• J ~ I .•• P.J - ;,: ,, . . u " . - • • , 

4 

(mokykloje - mokyklos tarybos (parasas) 
igaliotas asmuo, svietimo pagalbos [staigoje - 
savivaldos institucijos [galiotas asmuo I 
darbuotoju atstovavima [gyvendinantis asmuo) 

(vardas ir pavarde) ( data) 

20, 
(valstybines svietimo [staigos savininko 
teises ir pareigas [gyvendinancios institucijos 
(dalyviu susirinkimo) [galioto asmens pareigos; 
savivaldybes svietimo [staigos atveju - meras) 

Galutinis metu veiklos ataskaitos jvertinimas ~ ,4&$ . . 
~~~~- ?7 

(vardas ir pavarde) (data) 

Susipazinau_w. -_, . p , ' 
.7fl-'~U:Ji:;C~1te 

(svietirno [staigos vadovo pareigos) ? ( _,-r _(£)_ rt,( I 

~:t?~z ./tt2/~t:14at-/tt0Yl--tJ-I-& 
(vardas ir pavarde) {data) 


