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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Svietimo lstaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir svariausi rezultatai bei rodikliai)

AtsiZvelgiant i lop5elio-dwLelio,,Gluosnis" 2018-2022 m. strategini plan4 ir 2021 m. veiklos
plan4, i5skiriami Sie svariausi rodikliai:

Ugdymo paslaugq kokyb6s uZtikrinimas. 2021 m. ugdymo procese i5liko aktualus tolesnis
COVID-l9 situacijos valdymas - grupes nebuvo jungiamos, veiklos ir renginiai vyko atskirai
kiekvienai grupei. Darbiniai pasitarimai, posedZiai, grupiq susirinkimai vyko Zoom platformoje -
vadovavomes bendradarbiavimo ir komandinio darbo principais.

I ugdymo turini integruota sveikatos stiprinimo programa ,,.A.5 sporfuoj uir LaidLiu, prisijungt tave
kviediu", ESFA projekto ,,Virtuali scena ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines
technologijas" veiklos, saugaus eismo temos ir projektai.

UZtikrinant ugdymo(si) kokybg, grupese vyko atsakingas mokytojq darbas - siekiant kiekvieno
vaiko individualios paZangos, pagal atnaujint4 apraS4 buvo taikomi ugdytiniq isivertinimo biidai.
Atsakingai parengti individual{is ugdymo(si) planai 5 vaikams, turintiems SUP.

Ugdymo turinys atliepe 2021m. veiklos plano prioritetines sritis:
1. Prie5mokyklinio ugdymo kokybes gerinimas - 2021 m. istaigoje formuota I prie5mokyklinio

amZiaus grupe. Dirba 2 mokytojai, padejejas ir padejejas spec. poreikiq vaikams. Kiekvienam vaikui
uZtikinamas kokybi5kas prie5mokyklinis ugdymas pagal Bendrqj4 prie5mokyklinio ugdymo ir
ugdymosi programq.

2. Fizinio aktyvumo stiprinimas, naujq ugdymo galimybiq taikymas lauko erdvese - istaigoje
dirba neformaliojo ugdymo pedagogas fiziniam lavinimui. Uztikinamas kokybi5kas fizinis vaikq
ugdymas - vedami reguliartis uZsiemimai visoms grupems, Siltuoju metq laiku vedami lauko, sporto
aik5telese. Organizuojamos sportines i5vykos i gamt4, begimo akcijos, dalyvavimas respublikiniuose
projektuose.

3. Ankstyvojo amZiaus vaikq higienos/savitvarkos igiidZiq ugdymas darLelyje - 2021 m. rudeni
suformuotos 3 lop5elio grupes. Grupese dirba po 2 mokytojas - uZtikrinamas maZqjq ugdytiniq
kokybi5kas ugdymas.

4. ESFA projekto ,,Virtuali scena - ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines technologijas"

lgyvendinimas - kurybinese projekto veiklose dalyvavo 3 grupes.

Buvo tgsiamas ,,Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos programos" priemoniq plano 2021

m. lgyvendinimas, parengti I ir II pusmediq renginiq planai, ,,Vasaros patirtinis ugdomosios veiklos
planas". Pagal parengtus metinius planus vyko 6 grupiq projektines veiklos, ugdymo procese taikytos
inovatyvios naujausios technologijos - interaktyvios lentos, grindys, edukacines bitutes - robotai

Bee - Bot, virtualiis akiniai.



Pletojantbendradarbiavim4,vaikqktirybiniusgebeji."'@kt"i,p".d",;
stiprinant sveikatq, dalyvauta VVSB inicijuotose veikloJe, sveikatinimo reng'iniuoie ,,S,veitaii adoje,|,
,,Lietuvos maZqiq Zaidyndse", nacionaliniame projekte ,,Sveikas kaip ridikas,.. plediant eOutacini
veikl4 uZ istaigos ribq, buvo organizuotos 8 i5vykos/ekskursijos i lvairius objektus.

Visi !$aigos mokytojai, pedagogai ugdymo procese naudojasi IKTpriemonemis. 2021m.,,Mristtr
darZeliso'el.dienyne pradeta planuoti ugdomoji veikla, ilgalaikiai planai, vertinami vaikq pasiekimai.
Su ugdytiniq tevais bendraujama ivairiose socialinese erdvdse, individualiai.

Esamq erdviq pritaikymas ir naujq erdviq kflrimas vaikg poreikiams. Mokytojai grupiq
ugdomqj4 aplink4 atnaujina istaigos nupirktomis knygomis, kurybinemis priemonemis, lavinandiais
Zaidimais; periodi5kai gamina bei laminuoja priemones vaikq kalbiniams, paZintiniamrs gebejimams
lavinti - jomis papildo grupiq veiklos erdves.

DarZelio iejimq erdves atspindi metq laikus, kalendorines Sventes - pedagogai ktirybi5kai puoSia,
dekoruoja temi5kais, meni3kais ugdytiniq darbais. Galerijoje organizuojamos korybiniq darbq
parodos, 9 grupiq stendai puo5iami originaliais vaikq darbais.

Saugaus eismo lgtidZiq ugdymui irengta nauja lauko edukacine erdve - ,,Saugaus eismo takasoo.
Jame planuojama vykdyti ne tik veiklas apie saugq eism4, tadiau ir ivairias sporto veil,las - b€gimo
v ar?ybas, dv iradiq/pasp irtukq lenktynes i r kt. sumanytus renginius.

OranZerijoje vyko edukacines, mokomosios, paZintines, Sventines veiklos - paroclos, patirtines
vasaros veiklos, susirinkimai, estetiSkai puoSta Sventinemis dekoracijomis.

DarLr4lysvese augo mokytojq su vaikais sodinti augalai, vaistaZoles, darZoves, moliflgai - vaikai
priZilrejo ir laiste savo grupiq lysves.

[staigos teritorijoje vasar4 vyko logopedes projektas ,,BirZeli - raidLi1kiemas darLely", darLelio
tvora pasipuo5e didelemis ktirybi5komis gelemis. Grupiq aikStelese gausu ivairiq kurybinirl
priemoniq, Laidim4, mobiliq stalq, nameliq, tuneliq, krep5inio stovq. Vaikq fiziniam ugdymui,
griidinimui funkcionuoja Kneipo takas, baseineliai.

SalygU gerinant ir stiprinant sveikat4 sudarymas. fstaigoje sveikatos prieZiiirai yra skiriamas
didelis demesys - dirba kvalifikuotas dietistas, visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistas,
neformaliojo ugdymo pedagogas fiziniam lavinimui, Svietimo pagalbos specialistaii (logopedas,
psichologas, socialinis pedagogas, mokytojo padejejas SUP vaikams). Jq deka vykdoma tikslinga
sveikatos stiprinimo veikla. Padedama vaikams, turintiems specifiniq sveikatos problernq - sudaryti
4 individualus vaiko pagalbos savirtipai planai.

Buvo vykdyti ilgalaikiai sveikatinimo projektai - dalyvauta ,,Sveikatiados" projekte:
Sportuojantis koridorius, UZkandZiq fiesta; respublikiniuose projektuose,,Lietuvos maZqjq Zaidynesoo,

,,Sveikas kaip ridikas", akcijoje ,,Savaite be patydiq" ir kt.

fstaigoje vykdoma papildoma neformaliojo ugdymo veikla - vyksta krep5inio, frrtbolo, karate
bflreliai; vaikai sistemingai sportuoja, aktyviai juda.

Vaikq maitinimo valgiara5tis atitinka Maitinimo organizavimo tvarkos apra5q; pagal alergologq
rekomendacijas sudaryti individualls valgiara5diai 7 alergi5kiems vaikams. Dalyvaujarne ,,Vaisiq ir
darZoviq bei pieno ir pieno produktq vartojimo skatinimas ugdymo istaigose'o programose.

Vykdytas ,,Vaikq smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos programos" priernoniq planas
2021 m. [staigos specialistq pagalba buvo vykdytos 7 priemones - akcijos, projektines l,eiklos.

Vyko aktyvi VGK veikla - posedZiuose aptartos SUP vaikq ugdymo(si) problernos, parengti
individualtis planai. Tevai su specialistais konsultavosi individualiai; tai svarbu, kuriant saugi4
mokymo(si) aplink4 istaigoj e.

[staigos materialine bazE papildyta ivairiomis priemonemis paZintiniams vaikq gebejimams
lavinti - priemones oranZerijai, specialistams, sensoriniam kambariui; Zaidimais, knygomis -
grupems, meninio ugdymo pedagogui. fsigyti sulankstomi vartai, apsaugos krep5inio stovams -
sportui, aktyviam judejimui; taip pat kanceliarines prekes, [kines prekes - lapq piistuvas, buitine
chemija. I5 vaikq maitinimo kultUrai skirtq le5q nupirkta: 5 indaploves, 1 virimo katilars i virtuvg, 1

daugiafunkcinis puodas, 1 elektrine virykle.



Emocinds kulttiros ir tradicijq puoseldjimas istaigos gyoenim". Sufo..rnurt.- Irt"tg"r
pedagogq kurybines grupes renge metinius planus ir bendruomenei pravede renginius:

,,Sveikuoliq" grupe pravede 10 fizinio aktyvumo veiklq, ,,Pasakoriq" grupe ugde: tradicijas su
lietuviq liaudies paprodiais - pravede 4 renginius, ,,Spalviukr1" grupd su.enge 2 parod6les, 8 i<artus
iniciavo grupirl stendq apipavidalinim1pagaltematik4,3 kartuspagal metq laikus ternatiskai buvo
puo5iami visi istaigos langai.

Sudaromos metinio plano parengimo, strateginio plano stebesenos ir kt. darbcr grupes - su
pedagogais kontaktuojame ZOOM, Google Meet programose, individualiai; aptariame svarbius
ugdymo klausimus, aktualijas, priimame sprendimus.

[staigoje atliktas Psichosocialiniq rizikos veiksniq ir mobingo vertinimas, parengtars Prevencijos
priemoniq planas. Kiekvien4 menesi socialineje erdveje paZymime sveikinimais asmenines Sventes,
parodome demesibendradarbiams; i5laikomi geri santykiai su vadovais. Tevai geranoriiikai dalyvauja
organizuojamuose istaigos renginiuose, akcijose.

Rudeni su darbuotojais pasodinome krokq alej4. I5eidami i5 darZelio prie5mokyklinukai
padovanoja dekoratyvini gluosni - toliau sodinama ir plediasi ,,Gluosniukq aleja". Atnaujintas darZelio
ge lynas, aptvertas nauj a dekoratyv ine tvorele.

Socialiniq tinklq pagalba palaikome glaudZius rySius su visa istaigos bendruomene:
- naujai sukurtas Facebook puslapis: https://www.facebook.com/darzelissluosnis
- veikia Facebook privati darbuotojq grupe ,,Gluosnio kolektyvas":

https://www.facebook.com/groups/2479235059 1 9560
- privati grupe teveliq komunikacijai ,,Vilniaus lop5elis - darZelis ,oGluosnisoo:

https ://www. facebook.com/groups/gluosnis.vilnius
I3leistas laikra5tukas ,,Gluosnio naujienos" Nr. 14:

https://www. gluosnis.vilnius. lm.ltl?page_id-7 1 5

Palaikomi geri santykiai su Vir5uli5kiq senitinij4 Pal. J. Matulaidio Seimos pag;albos oentru,
metodinio biirelio ,,Versm6" ugdymo istaigomis: l.ld. ,,Zilvitis", ,,Puriena", ,,Jurginelis", ,,Pu5yndlis"
- vyksta kolegi5ka gerosios patirties sklaida.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metg veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1. Gerinti
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo(si)
kokybg, vertinti
individuali4
ugdytiniq pfrangq
kontaktinio ir
nuotolinio
ugdymo(si)
budais

1.1.1. Patobulinta ir
atnaujinta
ugdytiniq paZangos

stebejimo ir
vertinimo sistema.

1.1.2. Ugdomojoje
veikloje taikomi
inovatyviis metodai
ir biidai,
pasitelkiant
naujausias
technolosiias.

-rki202r-04-30
parengta atnaujinta
ugdytiniq paZangos

stebejimo ir
vertinimo sistema
pagal60 % grupese
mokytojq taikomus
ugdytiniq
lsivertinimo biidus.

-2021-04-0I MetodinLes grupes
posedyje Nr. 1 aptartas
Ikimokyklinio ir prieiSmokyklinio
amZiaus vaikq savo veiklos

isivertinimo apra5as, analizuoti
efektyvus vaikq isivertinimo
biidai. Apra5as patvirtintas 2021 -

04-07 is. Nr. V-29
-Nuo 2021 m. rugsejo men. 80 %
grupese pagal atnauji.nt4 apraS4

buvo taikomi ugdytiniq

isivertinimo budai - tai padejo

mokvtoi ams iSsamiauL atlikti



1.1.3. Ugdymo(si)
sunkumq,
i5kylandiq ugdymo
procese,

nustatymas,
individualiq
priemoniq
ugdytiniams
numatymas,
motyvacijos
skatinimas.

1.1.4.I5samus,
sistemingas tevq
informavimas
elektroniniame
dienyne apie
ugdytiniq
individuali4
paLangqir
pasiekimq
vertinim4.

1.1.5. Surengtas
seminaras istaigos
pedagogams apie
ugdymo kokybes
gerinim4.

-Ugdymo procese 2-
3 grupese

naudojamos
edukacines bitutes -
robotai ,,Bee - Bot",
interaktyvios lentos,
taikomi inovatyviis
ugdomieji Laidimai,
iki202r-r2-31

-Iki 2021-06-30
kartu su specialistais
atlikti
prie5mokyklinio
ugdymo pasiekimq ir
paZangos
palyginamieji
vertinimai, parengtos
rekomendacijos
mokykloms del
individualiq
ugdytiniq socialiniq
igudZiq stiprinimo

-90% mokytojq
ugdytiniq pasiekimq
vertinim4 atlieka
elektroniniame
dienyne,
bendradarbiauja su
tevais, aptariant
pasiekimus - 2021
m.IV ketvirtis

-80% istaigos
pedagogq i5klauso
ugdymo kokybes
gerinimo mokymus,

igydami naujq Ziniq
apie ugdytiniq
paLangq, pasiekimq
vertinim4 -iki202l-
r0-29

kasmetinius vertinimus (II-Aii
pavasario ir I-aji rudr:ns)

-Pasitelktos nauj ausios
technologijos ugdymo procese :

edukacines bitutes - robotai ,,Bee
- Bot - 2 grupese; interaktyvios
lentos, taikant ugdomuosius
Zaidimus - 8 grupese,;

interaktyvios grindysr - 5 grupese;
Olifu spalvq ma5ina.- 9 grupese;
virtualtis akiniai - 3 grupese

-Mokykloms pateikta 51
rekomendacij a, kurio,se
atsispindej o prie5molcyklinukq
pasiekimai ir kompetencijos

-202I m. geguZes-birZelio men. 3

prie5mokykliniq grupiq vaikq
pasiekimai fu paLangu su tevais
buvo aptarti pasirinktais btidais -
individualiai telefonu, el.pa5tu,
socialiniais tinklais,
kontaktiniuose susitilcimuose
lauke, dalyvauj ant specialistams;
sekmingai taikytos gr:upines
poveikio priemones;
-Ugdymo(si) sunkurrLq
sprendimai:
2021 m. spalio-lapkriidio men.
VGK posedZiuose aptarti 5 SUP
vaikai, jiems sudaryti individualfls
ugdymo(si) planai, parinktos
mokymo priemones

-100% mokytojq planuoja ir
vertina vaikq individuali4 pfrangq
elektroniniame dienyne,,Miisq
darZelisoo

-80 % istaigos pedagogq klause

lvairius ugdymo kokybes
gerinimo seminarus, dalyvavo
nuotoliniuose mokymuose - igijo
naujq Ziniq apie ugdytiniq
palangos vertinim4:
,,Nuotol ini s ugdymas dar1ely je"
,,Vaikq emocinis intelektas: kaip
j! ugdyti?"
,,Pozityvus, pagarbus ir
ktirybi5kas ugdymas



,,Vaikq ugdymo galirnybes
ankstyvajame amZiuje"
,,Individualiq planq rengimas ir
darbas su SUP vaika'is bendrojo
ugdymo grupeje'o

,,[traukusis ugdymasoo

,,Elgesio-emocij q sutrikimai
darLelyj e. Pozityvaus el gesio
pritaikymo galimybes" ir kt.

-Surengti VSf ,,Vaikt1 ugdymas"
mokymai istaigoje rnokytoj ams,
specialistams:
2021 -09 -0 6,,Mokytcrjq vaidmuo
besikeidiandioje grupes vaikq
ugdymosi aplinkoje "
2021 -09 -l 4,,Vaikq leistino
elgesio ribos "

-UZsakytos edukacijos istaigoje:
2021-03/04 programa

,,Pievagrybiq auginirnas";
2021 -0 5 -0 6,,Pavasaris kiSenej e,

arba gabalelis pavasauio";
202 l -09 -l 6,,Foto grafij os
galimybes";
2021-10-20,,Dronas - kas jis ir
kaip veikia"

1.2. Kurti saugi4
emocing aplink4

!staigoje, stiprinti
bendruomenes
mikroklimat4,
skatinant aktyvq
bendradarbiavimq
ir gerosios
patirties sklaid4

1.2.1. Nuosekliai
igyvendinama
Vaiktl smurto ir
patydiq prevencijos
ir intervencijos
programa pagal
parengt4 Priemoniq
planq202l m.

1.2.2. Taikomas

itraukiojo ugdymo
modelis, stiprinant
specialistq pagalbq
ugdytiniams,
mokytojams,
skleidZiant gerqq
patirti.

1.2.3. Individualiq
pokalbiq su

kiekvienu
darbuotoju
organizavimas,
aotariant

-fgyvendintas

,,Vaikq smurto ir
patydiq prevencijos
ir intervencijos
programos"
Priemoniq planas
2021m.80 %
grupese iki202l-12-
31.

-3-4 grupese
vykdytos programos

,,Zipio draugaioo,

,,Dramblys",
,,Kimochisoo,
ugdandios ugdytiniq
tarpusavio santykiq
ir gyvenimo
sunkumq iveikimo
igiidZius iki202l-
r2-3r.

-,,Vaikq smurto ir patydiq
prevencij os ir interverncij os
programos" Priemoniq planas

2021m. buvo igyven.dinamas 90
o/o grupese, tikslingai pagal
numatytas priemonesr ir datas.

- Programos,,Kimoclhis" ir
,,Dramblys" buvo vyncdytos 2
vyresniojo amZiaus grupese (40

vaikq) - stiprinamas emocinis
socialinis ugdymas per pozityvaus
ugdymo elementus

-ftraukiojo ugdymo nnodelio
stiprinimas istaigos specialistq
pagalba, veiklq vykdymas:
2021 m.01 men. ,,.A.iiitio' diena
bendruomeneje
2021m.03 men. akc[ja

,,NenuraSau, o palaikau" Dauno
dienai
2021m.03 men. - akcija,,Visi
skirtinei. visi pana5iis'o



pasiekimus ir
liikesdius.

1.2.4. Stiprinamos
bendruomenes
tradicijos,
organizuojant
bendras iSvykas,
renginius
neformalioje
aplinkoje, kuriant
naujas pozityvaus
bendradarbiavimo
formas.

-Iki202I-t2-3r
organizuoti
individualls
pokalbiai su ne
maLiau kaip 80 %

istaigos darbuotojq.

-Iki202I-05-31
atliktas istaigos
kiekybinis
mikroklimato
fyrimas, siekiant
i5siai5kinti emocines
aplinkos vertinim4
!staigoje.
AtsiZvelgiant i
gautus rezultatus,
pagal poreiki
sudaromas
mikroklimato
gerinimo planas.

-rki202I-04-30
idiegla elektroninio
dienyno sistema,
padedanti istaigos
darbuotojams ir
tevams efektyviai
komunikuoti,
sisteminanti
informacijos
prieinamum4.

2021m.04 men. Autizmo
supratimo menuo bendruomeneje
2021m.09 men. Sirrlies diena
2021m.10 men. Sypsenos diena
bendruomeneje -,,Sypsenq
televizorius"
2021m.1l men. Gerumo ir
mandagumo menuo - vykdO

istaigos bendruomene: Gerumo
diena,,,Tolerancij os miestas'.,
Draugo diena - teveliai kiird
Zmogudius

-202I m. geguZes-birZelio n1en. 3

mokytojq padejejos dalyvavo
nuotoliniuose pagalbos molrytojui
kursuose

-Individualiis pokalbiai vykdyti su
80 % istaigos darbuotojq -
aptartos sekmes, analizuoto$
nesekmes, priimti sprendim4i del
darbo kokybes/vietos 2021 -2022
mokslo metams; finansine iSrai5ka

ivertinti pasiekimai uL 2021 m.

-2021 m.spalio men., pasikeitus
daliai darbuotojq ir atejus dirbti
nauj iems Zmonems, atliktas
Psichosocialiniq rizikos veiksniq
ir mobingo vertinimas. Juo buvo
siekiama nustatyti darbo aplinkos
emociniklimat4.
Gauti rodikliai buvo geri, behdras
klimatas istaigoje - teigiamas.
Buvo sudarytas mobingo
maZinimo Prevencijos priemoniq
planas

-2021 -0 4 -3 0 pasira5yta pasl4ugrl
teikimo sutartis su UAB
,,Kompiuterizuoti sprendima[" del
mtisq istaigos prijungimo prie
elektroninio dienyno,,M0srl
darZelisoo - sistema prad€ta
aktyviai naudotis.
-2021 -0 5 -1 I buvo organizuoti
mokymai darbui su elektronipiu
dienynu, juose dalyvavo 95Vo
pedagogq. Mokytojai, speciaflistai
planuoja ir vertina ugdytiniq
pasiekimus sistemoje.



-Organizuoti
renginiai
bendruomenei -
edukaciniai
susitikimai,
paskaitos, vakaron€s,
akcijos, seminarai
streso valdymui.
{vykusios 1-2
iSvykos, ekskursijos
su bendruomene,
tevais iki202L-12-
31.

-Organizuoti nuotoliniai mdkymai
istaigoj e, darbuotoj ams :

202I -02 -I2 / 17 d.,,lr4odernds
mokytojas. Streso valdyma! ir
sveikata".

ekskursijos:
2021 -04-20 Zygis,,Vanduo fr
spalvinga spalvq magija"
-2021-06-04 i edukacijq ,,Pfledq
parke"
2021-10-25 i edukacij4 ,,Elnliq

-Organizuotos iSvykos,

2021 -11 -23 i edukacini prarlrogq
centr4 "CurioCity"
2021-12-06 iVilniaus
Planetarium4 - edukacij4
"Dangaus pasakoj imai".

rai5kos projektas,,Tautines
juostos taku"
202I m. balandZio m€n. parqda

supaZindino su senovinemis

,,Transporto priemonO margqdiui"
- teveliai k0re transporto
priemones i5 antriniq Laliavl
2021m. birZelio men. proje$tas

,,BirZeli- raidZiq kiemas dafiely"
2021m. rugsejo 13-17 d. ist{igos
5-eriq metq Sventine savait€
bendruomenej e ; sukurtas
sveikinimo filmukas
2021 -09 -30 Solidarumo begimas
2021 m. spalio-lapkridio m€lr.
akcija,,Kam5telius renku-apf ink4
puo5iu" - teveliai rinko
kam Stelius, mokytoj os gamirpo
metodines priemones
2021 - I2-0 | mokytojq spektalklis

,,Mergaite ir Zibintas"; teveli[i
kiire Zibintus
2021-12 men. kflrybines parQdos

,,Ziemos pasaka",,,Stebuklidga
kalediniq egludiq alqa"

-Pravestos tevq edukacijos
grupese:
202I-05 - ,,Me5kiukq" gr. tefis

-Vykdyti bendruomenes projektai,
renginiai:
202I m. vasario men. - menines



2021-05-15-,,Bitudiq" gr. t$tis
supaZindino su kario profesiia;
202I-10-11 -,,Drugeliq" gr. mama
oranZerijoje moke raugti kofustus

-sukurta nauj a pozityvaus
bendradarbiavimo forma -
Facebook puslapis,,Vilniaug
lopSelis-darZelis,,Gluosnis"i

fstaigos bendruomene seka
nauj ienas, dalyvauj a darZelip
gyvenime

-Gerosios patirties sklaida t4rp
mokytojq vyksta uZdaroje
Facebook grupeje,,Gluosnid
kolektyvas", dalinantis vykdytq
veikl q, renginiq nuotraukomis,
ira5ais, apraSymais

1.3. Tobulinti
ugdl.tiniq saugaus
eismo igtidZius ir
gebejimus,
formuoti
svarbiausias
nuostatas apie
atsaking4 elgesi
kelyje

1.3.1. Edukacines
erdves lauke
,,Saugaus eismo
zona" irengimas

1.3.2. Ugdymo
procesas
papildomas nauju
turiniu, vykdant
patvirtint4 istaigos
Sveikatos
stiprinimo
program? 2021-
2025 m.

1.3.3.

Bendradarbiaujama
su istaigomis,
vykdandiomis
saugaus eismo
5vietim4,
dalyvaujama jq
organizuojamuose
projektuose

1.3.4. Tevai

itraukiami !
vykdom4 saugaus
eismo ugdym4,
organizuojami
bendri renginiai

-Iki 2021-09-01

irengta ,,Saugaus
eismo zonos"
edukacine erdve

-Iki 2021-10-01
saugaus eismo temos
integruotos i70 %
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo grupiq
metinius planus

-rki202t-10-29
organizuotos 2-3
grupiq ugdytiniq
i5vykos i Saugaus
eismo klasg

-Iki202r-10-29
surengtos
prevencines saugaus
eismo pratybos 50 %
ugdytiniq

-202I -06-1 4 pasira5yta sutar
UAB ,,Liejamq dangq meistr
del edukacines erdves,,saug
eismo zona" irengimo. Del c
s4lygq darbai atlikti 2021m.
men. - atidarytanauja eduka
erdvO vaikq saugaus eismo

igudziq formavimui

-Ikimokyklinio ir prieSmoky
ugdymo grupiq metiniuose
planuose 202I m.09 men. 7(
yra numatytos temos/proj ekt
,rAS saugus gatveje", ,rSaugu
eismas", ,,Saugiai i darheli,
saugiai i namus",,,Saugiai
keliaujame'., ,,Saugau save ir
kitus", ,,AS kelyje" ir kt.

-I5vykos saugaus eismo ugdl
202I-lI-I 7,,Me5kiukq" gr.
iSvyka iPilaites poZeming pe

mokantis keliq eismo taisykll
202I-Il-29 ,,Drugeliq" gr. i5

i Saugaus miesto centr4

202I-I1 -09 renginys liaugaur
eismo take At5vaitq dienai
,,Sveika ir saugu"-dalyvavo 9

ugdytiniq
202I-I1 -1 0 svediavosi Amsir
policijos pareigtine

tis su
'ai*
aus
ro
10

rine

dinio

)%
ai:

'mut:

ftiq,
rl
vyka

'0 Yo

rs ir



-Dalyvauta2-3
miesto/
respublikiniuose
projektuose apie
saugq eism4 iki
2021-12-3r

2021 -11 - I 5 Lietuvos dviradflq
sporto federacijos projektas.
edukacija,,Susidraugauk su
dviradiu" - dalyvavo,,Bitud1iq" gr.

-Dalyvavimas projektuose apie
saugq eismq:
2021m.03-04 men. - Vilniqus
apskrities vyr. policijos
komisariato Keliq po licij os
vadybos virtuali paroda saugaus
eismo tema o,AS Zinau keliq bismo
taisykles - o tu?" - 1 grupe
2021 m.lapkridio men. - Vilniaus
Saugaus miesto centro kDrybinis
konkursas ,uA.t3vaitas"'- I g{upe

2021m. balandZio men. buvo
paroda,,Transporto priemonB
margudiui" - istaigos tevelia]i kiire
transporto priemones i5 antri[riq
laliavq
2021m. gruodZio men.
,,Voveriukq" gr. teveliai gamino
transporto priemones i5 antrilriq
Laliav q - j os buvo panaudotqs
kaledinei programai; taip pat bus
naudojamasi kaip metodine
priemone iv. veikloms

1.4. Tgsti ESFA
projekto ,,Virtuali
scena - ugdymo
tobulinimas,
naudojant
skaitmenines
technologijas"

igyvendinim4
istaigoje

1.4.1. I ugdymo
proces4 itraukta
nauja metodika,
naudojant virtualias
technologijas

I.4.2.Pagerinta
ikimokyklinio
ugdymo kokyb€,
pritaikant
inovatyvq
kurybinio ugdymo
model!

1.4.3. Skatinama
kultiiros meno
sklaida, dramos
uZsiemimuose
atsiskleidZia
ugdytiniq
k0rybiSkumas

-Iki202r-1t-30
ivykdyti projekto
partneriq mokymai
pagal parengt4
metoding medLiagq
6 mokytojams

-Iki 2021-1 1-30

ivykg LNOBT
darbuotojq
uZsiemimai 60-iai
ugdytiniq,
supaZindinantjuos
su virtualios realybes
technoloeiiomis

-2021 m. kovo-geguZtis men;
vykdytas eksperimentinis
projektas 6-7 m.,,Ki5kudiq" gr. -
vykde 2 mokytojos, 20 vaikq.
Vykdytos spektaklio,,Zuikis
Puikis" veiklos

-Pagrindiniai projekto IT dalies
mokymai vyko 2021 -A9 -02, 6
istaigos pedagogams;
Metodikos dalies mokymai ppgal
parengtq metoding medZiagq vyko
kiekvienq savaitg, paskirtu la{ku -
2021m. rugsejo 6-27 dienor4is

-Po metodines dalies mokymil,
atsiZvelgiant i rekomendacijas ddl
pasaulines Covid-1 9 pandem{jos,
LNOBT specialistai nevykdd I

vaikams uZsiemimq -.juos
vaikams pravede miisqr istaigos
apmokyti pedaeosai. 2 sruo0se



-Papildytas istaigos
202I m. veiklos
planas, atsiZvelgiant

! parengt4 edukacing
ir mokomqj4
medliag1-2021m.
IV ketvirtis

-50 % projekte
dalyvaujandiq
ugdytiniq surengta
kurybiniq darbrl
paroda,,Mano
megstamas herojus"
iki202t-12-31

-2021m. spalio 12 d, is. Nr. V-64
patvirtintas istaigos 2021 mi
veiklos planas, papildytas
projekto veiklomis 5-6 m.

,,PeledZiukq" ir 4-5 m. ,,Ki5[udiq"
grupese

-Nuo 2021 m. lapkriilio m€ri.
pradetos 3 spektakliq: ,Zuil$is
Puikis'o,,,Spragtukas" ir
,,Cipolinas" veiklos, +0 vai$U

-2021m. geguZes men. buvo
surengta,,Ki5kudiq" gr, vai$q ir
tevq pie5iniq paroda oranZelijoje
pagal knygq,,Zuikis puikis'l, 20
vaikq
A.3 formatu 2 mokytojos
pagamino vaikiSk4 knygq
pieSiniq

i5 visq

-2021 m.lapkridio men. I l

mokytoj a i5leido foto grafij q
knygq pagal vykdytas ,,Zuikio
Puikio" veiklas, su 20 vaikrl

2. UZduoEs, neiwkdytos ar iwkdytos i5 da ies ddl numatvtu riziku {iei tokiu buvo)
UZduotys PrieZastys. rizikos

UZduotis ivykdyta i5 dalies:
2.1. I5samus, sistemingas tevq informavimas
elektroniniame dienyne apie ugdytiniq
individuali4 pa1angq ir pasiekimq vertinim4

[statyminiai reikalavimai - pilnam pasirenglmui
reikejo sudaryti Asmens duomenq tvarkymo
sutarti- tai atlikta 2021-01-17. Tevq
prisijungimas prie elektroninio dienyno bus
palaipsniui vykdomas nuo2022 m. vasario m€n.

Elehroniniame dienyne ,,Mfisq darielis" visi
molrytojai vertina vaikq individualiq paiangB

UZduotis ivykdyta i5 dalies:
2.2. {vykusios 1-2 i5vykos, ekskursijos su

tevais iki202l-12-31

I5vykos ir ekskursijos su tevais nebuvo
organizuojamos, atsiZvelgiant i rekomendac
del pasaulines Covid-19 pandemijos

lstaigos bendruomene aWyviai dalyvauja da
glvenime, seka sukurtq Facebookpuslapj V,

lopielis-darielis,, Gluosnis " :
htt o s : //www.-face b oo k. c o m/darze I i s sluo snis

|Jas

rielio
lniaus



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet irykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq lstaigos veiklos rezultatami)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo i
3.1,2021m. kovo men. istaigoje pradetas testuoti
dvejus metus rengtas projektas ,,Virtuali scena -
ugdymo tobulinimas, naudojant skaitmenines
technologijas"
Straipsniai spaudoje:
https ://www.lrytas.ltlkultura/meno-
pulsas/2 02 1 /0 3/22lnews/lnobt-edukaci.i ai -pasitelke-
nauj a-skaitmenine-technoloeij a- 1 8 73 63 26

https ://www.delfi . ltlkultura/nauj ienos/lnobt-vaikus-su-
scena-supazindins-per-virtualios-realybes-akinius-

pirmos-europoj e.d?i d:8 6 75 8 93 7

Projektas suteike galimybg ugdytiniams
virtualiosios realybes (VR) akiniq pagalba
pamatyti tikr4 spektakli virtualioje
aplinkoje. To deka buvo atsklrlistas vaikq
kiirybinis potencialas, kritinis m4stymas,
bendravimas ir bendradarbiavimas.

Parengtos tolesnes rekomendarcij os
projekto vykdymui nuo 2021m. rudens

3 .2. D alyv avau naudingose kvali fi kacij o s tobulinimo
programose, kursuose, konferencijose:
,,Vaduotojq klubas" - 60 ak. val.
,,Vadybiniq kompetencijq stiprinimasoo - 40 ak. val.
,,Darbo santykiai ikimokyklineje istaigoje" - 8 ak. val.
,,Pozityvaus ugdymo teorija ir praktika" - 80 ak. val.
,,Mokykla ir vadovas: sekming4 mokykl4 bekuriant" -
8 val. ir kt.

Tobulinau vadovavimo ugdymui ir
mokymuisi, pokydiq valdymo,, darbo su
personalu kompetencijas, panaudojau
inovatyvius metodus istaigos
bendruomenes komunikacij ai gerinti

3.3.2021m. spalio men. vienoje lop5elio grupes lauko
aik5teleje irengta stacionari tvorele, skirianti grupes
teritorij4 nuo kitq edukaciniq erdviq

Atsirado didesnes galimybes vaikams
laisvai judeti jiems skirtoje teritorijoje,
padidejo vaikq saugumas, mokytojos gali
lengvai suZitireti maZuosius urrdytinius

3.4,2021m. lapkridio men. irengtos 2 uZdaros
pavesines - sandeliukai kiemsargiq lauko irankiams ir
technikai, kitam stambiam tikiniam inventoriui
sandeliuoti

Atsirado daugiau vietos kiemsargiq
patalpoje, technika tapo greidiau
pasiekiama, darbuotojams padidejo laiko
sanaudos ir darbo na5umas

3.5. |rengtas liejamos dangos pagrindas bDsimai
vasaros edukacinei erdvei

Siame lygiame plote bus kuriamos
sezonines edukacines erdves - tokios kaip
lauko biblioteka. tyrineiimu erdve ir kt.

3.6. Atliktas buitines technikos pirkimas - apsvarsdius
poreiki ir galimybes, nupirktas virimo katilas ivirtuvg,
5 indaploves igrupes

f sigyta buitine technika palengvins
darbuotojq kasdienini darbq, padidins
darbo na5um4, pagerins emocing
darbuotoiu busena

3.7.2021m. 10 men. istaigoje atliktas Psichosocialiniq
rizikos veiksniq ir mobingo vertinimas. Parengtas
Prevencij os priemoniq planas

[vertintos darbuotojq stresines darbo
charakteristikos, atlikta i5sami analiz€.
Nustatytos rizikos, galindios sukelti itamp4
darbe - parengtas priemoniq planas
p s ichosocial inei rizikai maLinti irlar Sal inti

ir rezultatai

Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama,
Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai



III SKYRIUS
GEBEJIIWU ATLIKTI PAREIGYBES APRASyurc NUSTATYTAs FI.INK.cIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimg atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTIMMAS IR

KOMPETENCIJV TOBULINIMAS

lm

7. Kom kurias nordt tobulinti
Konceptualioji - tobulindiau sistemini mQStymA, modeliavim4, vykstandiq procesq

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIA'I

ant ataskai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepaternkinamai;
2 - patenLkinamai;

3 - gerai;
4 - labrai eerai

5. I . Informaci i os i r situaciios val dvmas atliekant funkci i as la 2n 3n 4d/
5.2. I5tekliu (Zmoei5kuiu. laiko ir materialiniu) paskirstymas ln 2t 3n 4V
5.3. Lyderystds ir vadovavimo efektyvumas ln 2n 3n 4{
5,4. Zinit4, gebejimq ir igtidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas ir siekiant
rczultatu

11 2n 3n 4V

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) lu 2n 3n 4V

asrtin6. rezaltat ant uZduotis

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Pa:Zymimas

atitinkamas langelis

6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius MLabai

6.2.Ui:duotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus vertinimo
rodiklius

Gerai I
6.3. Iwkdvta ne maZiau kaip puse uZduoditl pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdfia pagal sutartus vertinimo rodiklius tr

7.2. Socialine - tobulindiau bendravimo ir darbo su Zmonemis gebejimus, gilindiau ivairialypes
socialines aplinkos orientavimosi iefidZius
7.3. Dalvkine - tobulindiau specialiasias Zinias, valdant elektroninius dokumentus

8. Kitg metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne u

UZduotys Siektini rczultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys ivykdytos)

8. 1. Tobulinti ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir itraukioj o

ugdymo kokybg, inicijuojant
pokydius per STEAM ir
socialinio emocinio ugdymo
sritis

8. 1.1. Sudaromos sqlygos

lstaigos vidaus ir lauko
aplinkoje praktiniams
ugdytiniq patyrimams,
paZintiniams -

kfrrybiniams igfldZiams
serinti

-Iki 2022-09-0 1 irengta lauko erdve
STEAM ugdymui

-Iki 2022-Il -01 100 %i grupes
papildytos metodinemis
priemonemis itraukiaj am ugdymui,
STEAM veikloms orsranizuoti



8. 1.2. Planai, numatomos
veiklos atliepia ir skatina
vaikq ugdymosi
pasiekimus, individuali4
paZang4

8. 1.3. Gilinamos vadovq,
pedagogq kompetencijos
apie naujus ugdymo
proceso organizavimo
modelius, kurybinio
m4stymo technologijas

8.1.4. Vykdomas tevq
Svietimas, informavimas
apie ugdytin iq p aLangq,
pasiekimus per elektronini
dienynq

-Sensorinis kambarys papildytas
naujomis ugdymosi priemon{nis,
iki2022-tt-0r

-[ki2022-t0-01 i90 % grupiq
ilgalaikius planus integruotosl
socialinio emocinio ugdymo lemos;
numatomos STEAM veiklos,
projektai, renginiai

-Parengiami ir suderinami su geima

SUP vaikq pagalbos planai,
numatomos itraukiojo ugdym$
priemones, iki 2022 - | 0 -0 |

-1-2 grup0se vedamos sociali4io
emocinio ugdymo programos

,rKimochioo,,rDramblys", iki 2022-
r2-31

-Iki 2022-11 -0 1 istaigoje praVesti
1-2 mokymai pedagogams apie
STEAM pritaikomum4

-Pedagogai dalyvauja praktinQse
konferencijose, mokymuose apie

itraukqi i ugdymq iki 2022-1213 I

-Tevai informuojami,,Miisq 
l

darZelis" sistemoje apie vaikql
individuali4 paLangq, pagalbos
planuso iki2022-05-01 i

8.2. U Ltil$inti ekonom i5k4,
racionalq ir rezultatyvq
fi nansiniq i5tekliq panaudoj im4.
Ugdytiniams diegti finansinio
ra5tingumo pradmenis

8.2.1 . P agal prioritetinius

istaigos darbus, sritis
tikslingai naudojamos

istaigai skirtos leSos

-Iki 2022-01-31 atnaujinta ir
patvirtinta istaigos Darbo
apmokejimo sistema

-Iki 2022-03 - 1 5 patvirtintas is
2022 m. Vie5qjq pirkimq plan,

-Atliktas 1-2 grupir1, dalies rtis
kosmetinis remontas, iki 2022
01

-Futbolo aik5teles atnauj inima
liejamos dangos irengimas, fut
vartq atnauj inimas, iki 2022-01

laigos
ts

io
.09-

bolo
)-01



8.2.2. Darbuotojq

ivertinimas, paskatinimas
finansine i5rai5ka metu
eigoje

8.2.3. Ugdomas vaikq
finansinis ra5tingumas,
formuoj ami pagrindiniai
suvokimo apie pinigus

igudZiai

-Nevir5ijant darbo uZmokesdiui
skirtq le5q, darbuotojarns skiriamos
premij os, priemokos, ilki 2022-12-
31

-2022 biudZetiniq metq pabaigoje
nenumatomas le5q triikumas

-1-2 edukacines veiklos, mokymai
vaikams - i edukuojandias lstaigas,
iki2022-12-0r

-1-2 i3vykos i parduotuves, turgq,
iki2022-12-0r

- I -2 grupese pravedarnros veiklos,:
projektai apie finansinf raStingum4;
organizuojama Kaziuko muge,

irengiami,,Parduotuvds",
o,Turgaus'o kampeliai, iki 2022-l l -
0l

8.3. Uztikrinti palankq istaigos
darbuotojq ir vaikq emocini
mikroklimat4, veiksming4
tarpusavio komunikacij 4

8.3.1. Tgsiamas Vaikq
smurto ir patydiq
prevencijos ir intervencijos
programos
vykdymas

8.3.2. Skatinamas
pozityvus bendravimas,
kuriama emocine vaiku
ugdymo(si) aplinka

8.3.3. Pletojami geri
santykiai su bendruomene,
stiprinamos tradicijos;
sprendZiamos iSkilusios
konfl iktines situacij os

-Specialistai parengia,,Vaikq
smurto ir patydiq prevencijos ir
intervencijos programos
priemoniq planq 2022-2023 m ;', iki
2022-03-01

-Remiantis Pozityvaus ugdymo
mokymq medLiaga, T0 % istaigos
darbuotojq uZpildo Mokyklos
geroves ir PERMA profilio
matuokl ius, iki 2022-0 6 -0 1

-Pagal atliktus matuokliq rezultatus
sudaromas,,Pozityvaurs ugdyrno
modelis mflsq darZelio pozityviems
santykiams", iki 2022-07 -0I

-Dalyvaujama LSEUA. veikloje, jos
nariq organizuojamuose
proj ektuo se, iki 2022 - 1t2 -3 I

-70 % grupese vykdomos veiklos
emociniam vaikq ugdymui(si)
bei tolerancijos skatinimui, iki
2022-t2-31

-2022 m. sausio, geguZes men.
vykdomi metiniai pokalbiai su 80%
darbuotojais - aptariarnos
sekmes/nesekmes, kurilamas
abipusis grlZtamasis rySys



-Atnauj inamos Darbo tvarkos
taisykles, iki 2022-06-0 l

-Pagal galimybes, organizuojami l-
2 mokymai mikroklimato gerinimo
tema, iki 2022-12-0I,70 %
darbuotojq

-Organizuota bent 1 i5,vyka
50 Yo darbuotojams, iki2022-12-01

-DarLelyje vyksta 1-2
tevq/globejq susitikimai su istaigos
specialistais, aptariant svarbius
klaus imus, iki 2022- l2-0 |

8.4. Parengti istaigos Strategini
planq2023-2027 m.,
vadovauj antis nauj ausiomis
valstybes strategij omis, vidaus
audito rezultatais

8.4.1. Vidinio audito
inicij avimas, vykdymas

8.4.2. Vilniaus lopSelio-
darLelio,,Gluosniso' 2023 -
2027 m. strateginio plano
savalaikis parengimas,
suderinimas su steigeju

- Sudaryta vidaus audito
koordinavimo grupe vidiniam
auditui atlikti, iki 2022-04-01

-Atliktas vidaus auditas, pristatyti
bendruomenei isivertinimo
r ezultatai, iki 2022-07 -0 |

- Sudaryta darbo grupe Strateginio
plano parengimui, iki 2022-10-01

-Iki 2022-12-31 parengtas ir
suderintas su Vilniaus m.
savivaldybes administracij a istaigos
Strateginis planas

9. Rizika, kuriai esant nustafytos uZduotys gali biiti nellykdytos (aplinlcyb6s, kurios gali
tur€ti neigiamos itakos ilykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

9.1.Zmogi5kqjqi5tekliqstoka(darbuotojqnedarbingumas,nevisq@is'tr;ila;
inumaMas veiklas)
9.2. Nenumat5rti teises aktq pasikeitimai (neatidelioti
9'1. Force maieure atve.iai (jvairtis aplinkos faktoriai, epidemiologine Saties situaciial

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SI TLYMAI

10. fvertiqimas, jo pagrindim4s-ir siulymai:



igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavimq igyvendinantis asmuo)

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(valstybines Svietimo istaigos savininko
teises ir pareigas lgyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;

savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

fuY,ta)'to.r visos

ltwr4 /,4te*4r
(data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas /'O/W' 
W

JusrPaa,yilI ( ,. (

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

Junkijas

,s dvdio

"/J"12


