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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Igyvendinant istaigos strateginio veiklos plano pagrindinius tikslus, buvo atlikta:
1. Formuoti patrauklt4 ir efektyvl,! istaigos ivaizdi.

Siekiant Sio tikslo igyvendinimo, buvo siekiama sukurti patrauklq, savitq, atvfuq visuomenei

istaigos ivaizdi. Buvo sukurta triikstama emblema ir logotipas) ir atnaujinta turima internetine
svetaine, himnas, istaigos simbolika. Organizuoti renginiai , i5vykos, vakaronds, akcijos, talkos,
kure ir palaike suformuot4 dafielio kultUr4. [staiga buvo reprezentuojama dalyvaujant rajono,
miesto, respublikos projektuose, ivairiuose renginiuose, dalinantis gerqa darbo patirtimi. Buvo
plediamas socialiniq partneriq ratas, kuriamos bendradarbiavimo tradicijos, vykdomi partnerystes
projektai.

2. Gerinti ugdymo(si) kolcybg, tobulinant ugdymo turinio planavimo ir vaikq pasiekimq bei
paiangos vertinimo sritis.

Lop5elis - darZelis igyvendina savit4, padiq sukurt4 ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Vis
platejandiu takeliu" ir ,,Bendrqj4 prie5mokyklinio ugdymo programq", Vaikams teikiamos
logopedo, psichologo, visuomenes sveikatos prieZifiros specialisto, dietisto paslaugos. Pedagogai

turi galimybes tobulinti kvalifikacij4. Siekiant Sio tikslo igyvendinimo, buvo siekiama nuolat
tobulinti ugdymo(si) procesq, analizuojantugdymo programos turini, vykdant i vaiko ugdymo(si)
rezultatus orientuotq veiklos planavimE. Ypatingas demesys buvo skiriamas ugdymo turinio
planavimui ir vaikq pasiekimq vertinimui pagal LR SMM rekomendacijas. Buvo siekiama sukurti
vaikq pasiekimq ir paZangos sistem4, i vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimE itraukiami teveliai
ir darZelio specialistai. Vaikams, turintiems specialiqjq poreikiq buvo kuriamos individualios
ugdymo(si) programos, organizuojami situacijq analiziq stebejimai, teikiamos konsultacijos
ugdytiniq teveliams.

3. Atnaujinti ir modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves.

Siuo metu lop5elis-darZelis vykdo ikimokyklini ir priesmokyklini ugdym4, tadiau neturi higienos
paso. fstaigos patalpos reikalauja kapitalinio remonto. Siekiant igyvendinti 5i tikslq, buvo
atnaujinti lauko aik5teliq irenginiai,irengtos 2 naujos Zaidimq aikSteles, grupese buvo irengtos
esteti5kos, mobilios, atitinkandios vaikq amLh4ir jq poreikius edukacinds erdvds, skirtos veiklai ir
Zaidimams. Atliktas darZelio pastato stogo remontas, suremontuoti 7 grupiq tuoletukai ir
prausyklos. Buvo isigyti 8 kompiuteriai ir 2 interaktyvfrs ekranai, 2 spausdintuvai, koloneles. IKT
taikymas ugdomojoje veikloje atvere naujas galimybes ir vaikui, ir pedagogui. Virtuve papildyta
naujais irengimais: mesmale, keptuve - troSkintuvu, gartraukiu, darZoviq pjaustykle, mikseriu,
puodais.
Strateginio ir metinio veiklos plano nuoseklus igyvendinimas stiprino istaigos ivaizdi. Siq tikslq
ir uZdaviniu igyvendinimas, Siek tiek atsispindi ir mano, kaip vadovo, pasiektuose veiklos



rezultatuose ir jq rodikliuose. Vilniaus lop5elyje - darZelyje ,,Spygliukasa' esu paskirta laikinai
einandia pareigas direktore, nuo 2019 m. gruodZio 10 d.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(

usiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs iwkdvtos

Pasiekti rczuhatai
ir jq rodikliai

UZduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (jei tokiq buvo
UZduotys PrieZastys. rizikos

2.t
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

uvo atlikta sva veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai
3.1

).2.
3.3.
3.4.

3.5.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdytos

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliaiSiektini rezultatai



5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(data)

Pas rezII kdant uZduotis nrmas

UZduodiq ivykdymo apraiymas
Pafumimas atitinkamas

lanselis
5.1. UZduotys vykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutaftus vertinimo rodiklius Labai sera tr
5.2. UZduotys 5 esmds ivykdytos pagal sutartus veftinimo rodiklius Gera tr
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinamai E
5 .4 . U Ldlotys ne ivykdytos pagal suta(us vefi inimo rodiklius Nepatenkinarnai E

tobulinti
6.t.
6.2.

(mokykloje - mokyklos tarybos (paraSas)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifiIymai:

(vardas ir pavarde) (data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(para5as) (vardas ir pavarde)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METV VEIKLOS UZUUOTYS, RBZULTATAI IR RODIKLIAI

kai

(data)

9. Kitg metq uZduotys

Siektini rez:ultatar
Rezultatq vertinimo rodikliai

kuriais vadovauianti

(nustatomos ne maZiau kai 3 ir ne dau



vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdvtos)

9.1. Tobulinti ugdymo(si)
kokybg, atsiZvelgiant i ugdytiniq
poreikius, gerinant ugdymosi
s4lygas, siekiant aukStos

ugdymo(si ) kokybes, i?velgiant
individualiq vaiko paZangq ir
ivertinim4

Organizuoti kokybi5k4
ugdym4(si) grindZiamq
edukacinemis
naujovemis,
bendrakult[rinemis
vertybemis bei
ekologiniu savitumu

Ekologinis projektas,,Mes
Zemes vaikai"
(2020 m. kovo -balandLio

men.)

[gyvendinti pozityvios
socialines aplinkos proj ekt4

,,Tolerancija mumyse"
2020 m. rugsejo - lapkridio
men.)
Sudaryti neformalaus ugdymo
sutartis (2020 m. rugsejo men.)
Veiklq metu aktyviai naudotis
kompiuteriais, interaktyviais
ekranais (per 2020 m.)
Tobulinti vaikq ivertinimo ir
paZangos sistem4 (per 2020 m.)

9.2. Formuoti patrauklq ir
ivairiapusi5kai efektyvq istaigos
iv aizdi, palankiE emo cing
aplink4.

Organizuoti
bendruomenei
Svietej iSkas, prevencines
veiklas, kurios gerintq ir
kurtq teigiamq emocini
klimatq istaigoje,
formuotq bendrystes rySi,
bendravimo ir
bendradarbiavimo
kultur4.

Organizuoti bendruomenes
projektus
(2020 m. geguZes - birZelio
men.)
Atlikti teveliq nuomones
apklaus4 apie darlelio kultfirq,
ugdym4, maitinim4 ir kt.,
naudoj antis https ://apklausa.ltl
platform4
(2020 m. balandZio - geguZes

men.),
Organizuoti seminarus

darbuotojams ir teveliams
bendravimo ir
bendradarbiavimo, konfl iktq
sprendimo klausimais
(2020 m. gruodZio -geguZes

men.),
Kviesti grupes teveliq,

bendruomenes, istaigos tarybos
susirinkimus
(per 2020 m.)
Teikti ivairiapusg informacij a
ugdymo, psichologiniais
klausimais (per 2020 m.)
Ruo5ti informacinius
lankstinukus, stendus grupese,

koridoriuose (per 2020 m..);



Organizuoti kflrybiniq darbq
parodas ir pramoginius -
edukacinius renginius,
emocinio intelekto ugdymo
vaikq sveikatinimo tematika,
su kitomis Svietimo istaigomis
(2020 m. balandLio men. )
Organizuoti kflrybines
dirbtuves su tevliais " Gaminu
pats.."
(2020 m. balandlio men. )

9.3. [staigos infrastrukturos
pletimas ir atnauj inimas,
materialiniq ir finansiniq i5tekliq
tikslingas panaudoj imas

Vykdyti remonto darbus

erdviq atnaujinimui
Kurti naujas lauko
erdves, vaikq
ekologiniam,
sveikatinimo ugdymui ir
pletojimui
Higienos paso gavimas

Atnaujinti grupiq virtuveliq
santechnikq, baldus
(2020 m. geguZes - rugpjfidio
men.)
Pakeisti laiptiniq tureklus
(2020 m. kovo - balandZio
men.)
Atnaujinti lauko Saligatviq
trinkeles
(2020 m.balandlio - rugpj[dio
men.)
Ap5iltinti, ankstyvoj o amZiaus

vaikq korpuso sienas iS lauko
puses

(2020 m.balandLio - geguZes

men.)

{kurti erdvg, vaikq Steam
poj[diq tobulinimui ir
neformaliojo ugdymo
uZsiemimams (per 2020 m.)
DarZelio kieme irengti
refl eksologini takeli,,,vabalq
vie5buti", edukacing p aLirrting
sienelg
(2020 m, kovo - geguZes men.)

9.4.Ugdyti sveik4, laisv4 ir
atvirq pilieti, dor4, sqmoning4
bei iniciatyvi4 asmenybg

Pletoti vaikq sveikatos
stiprinimo politikos ir jos

igyvendinimo strategijas

Kelti pedagogq
kvalifikacij q, dirbant su

specialiqjq ugdymo
poreikiq turindiais vaikais

Parengti , edukacini, planq,
remiantis S. Kneipo
sveikatinimo elementais,
vasaros laikotarpiui
,,Spygliuko Sveikuoliukai"
(2020 m. balandZio - geguZes

men.)
Organizuott dafielyje
maitinim4, parengt4 sveikos
mitybos principais ir leidZianti



Telkti atitinkamq
specialistq komand4

maist4 ruo5ti pagal tausojandius
gamybos principus
(nuo 2020 m. sausio men.)
Virtuves inventoriq ir maisto
sandel! papildyti irenginiais
(metaliniai stalai, Saldytuvas,

Saldiklis)
(2020 m. vasario - kovo men.)
Virtuves darbuotojus apmokyti
nauj o patiekalq valgiara5dio
patiekalq gaminimo
.(nuo 2020 m. sausio men.)
UZtildnti draZelio
bendruomenes Svietimq sveikos
mitybos klausimais.
Organizuoti edukacines veiklas,
skirtas sveikatingumui,
ekologijai ugdyti
(per 2020 m.)
Priimti dirbti socialini irlarba
specialqji pedagog4 Q020
m.iki balandZio men.)

9,5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Bvietimo istaigos vadovu

AIma JurCiukorden6_20-----.'ffir-lrtuigorturlrintot.i*rit
pareigas igyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkirno) igalioto asmens

(vardas ir pavarde)

&Uorfpf

10.1.

t0.2.
10.

(data)

pareigos)

SusinaZinau.',fukzH lnr/,te,
(vardas ir pay'y'de)(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (data)

patareja
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