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Vilnius
(sudarymo vieta)

I SKYRIUS
STRATEGINTO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo krlptys ir
p ateikiami svariausi r ezultatai bei rodikliai)

Nuolat yra atnaujinamos DarZelio teritorijoje esandios lauko Zaidimq bei edukacines erdves. Jau yra
atnaujintos: trys Zaidimo kompleksai, supynds, sporto aik5tele.
Erdves vaikq k[rybai papildytos naujais Zaidimais, metodinemis priemonemis, irengtas Zaidimq kambarys
Salia muzikos sales. Suremontuotos patalpos vaikq papildomai veiklai, irengtas logopedo kabinetas.

|sigyti kompiuteriai i 6 grupes, viena grupe jau turi interaktyvi4lent4.
Atnaujinta ir igyvendinama ikimokyklinio ugdymo programa pagal naujas SMM patvirtintas metodines
rekomendacijas, pritaikant j4 ir specialiqjq poreikiq vaikams.
Atnaujintas ir igyvendintas ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apra5as pagal naujas SVVI
rekomendacijas.
Visos papildomo ugdymo programos susietos su ikimokyklinio ugdymo programa, vykdomas jq
igyvendinimas ir tgstinumas. Ugdymo turinio planavimas kasmet aptariamas metodineje grupeje.
Metodikos, leidZiandios grudintis ir grupeje, ir sporto saleje, ir braidymo baseine taikymas. Muzikineje
veikloje vykdomas darbas su vaikais pagal projekt4 ,,Muzikos terapija vaiko gerovei".
Daug gaminama ir naudojama padiq aukletojq sukurtrtr ugdymo priemoniq.
Toliau lykdomi ekologiniai, sporto, muzikinio ugdymo, sveikatingumo, socializacijos projektai.
Meninio ugdymo pedagogo projektas: ,,Muzikos terapija vaikq gerovei". Fizinio lavinimo pedagogo
projektas ,,Vaikq fizinis aktyvumas ir sveika gyvensena". DarZelio bendras projektas ,,Sveikas ir saugus

vaikas Siuolaikineje ekologineje erdvdje".
I5klausyti seminarai, mokymai, kursai leidLia vadovui kompetentingai naudoti vadybines Zinias istaigos
valdyme, uZtikrinant kokybi5ka ugdymo proceso planavim4 ir organizavim4 bei darbuotojq motyvacij4.
Parengta pedagogq kvalifikao,ijos tobulinimo programa skatina nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo
asmening ir institucing motyvaiij a.

Visos aukletojq padejejos i5klause mokymus ,,Ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir psichologijos
teoriniq ir praktiniq Liniqpagrindai", kas leis fgytas Zinias prakti5kai panaudoti darbe su vaikais.
Atnaujintos DarZelio darbo tvarkos taisykles ir Pareigybiq apra5ai.
Ter,.q aktyvo sublrimas kiekvienoje grupeje ir aktyvi tevq tarybos veikla leidZia glaludLiao bendradarbiauti
Darlelio administracijai su bendruomene, kas tenkina ter,r4 lukesdius ir padeda sekmingiau siekti DarZelio
iSkeltq tikslq.
Pravestos ,,Atviry dury dienos", tevai aktyviai dalyvauja renginiuose, Sventdse, dirba pagalbininkais
ugdymo procese.
Aktyviai veikia Vaiko gerovds komisija. Sudaryta smurto prevencijos ir Kriziq valdymo grupe. Sklandus
Kriziq valdymo grupes darbas uLtlkrina sekming4 prevencini darb4Dari,elyje.
Tolerancijos, draugq dienq, savaites be patydiq organizavimas DarZelyje. Dalyvaujame programoj e ,,Zipio

1"



Sudarytos parhrerystes sutartys, toliau palaikomi rySiai su esamais socialiniais partneriais'

Bendradarbiaujama su Vilniaus miesto lop5eliais-darZeliais, Seskines mikrorajono mokyklomis, Se5kines

seniflnija, ,,Slavq vainiko" asociacija, ,,sveikatos Zelmeneliq" asociacija, atnaujinta naryste sveikat4

stiprinandiq mokyklq tinkle, dalyvaujama metodinio ratelio ,,Grja" veikloje, pasira5lta bendradarbiavimo

sutartis su,,Kretingos" lop5eliu-darLelit,,,{Zuoliukas". Palaikomi rySiai su Sigita Burvyte ir Sergejumi

Neifach, igyvendiname bendrus projektus.
Atlikta tevq apklausa, kurios reztiltatai naudojami ugdymo kokybei gerinti.
Veikia papildomo ugdymo blreliai pagal tevq pageidavimus. Dauguma vaikq nuolat lanko sporto blrelius,
laisvalaiki leidLia aktyviai j udedami.
UZdengti radiatoriai sporto saleje ir gr. ,,Varpelis". Paauk5tinti laiptq tureklai koridoriq laiptinese.

Atliktas virtuves remontas, virtuves patalpos atitinka higieninius reikalavimus.
Pradeti grupiq tualetq remonto darbai. Atliktas dviejq grupiq sienq, grindq ir lubq apdailos remontas. Kai
kuriu santechnikos irenginiu keitimas.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Pa tnla veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

1.1. Kurti
funkcionali4, moderni4

ir saugi4 vaikq
ugdymo(si) aplink4

Atlikti remont4 ir
pakeisti baldus,

grupeje ,,Saulutd"

Iki 2018-08-30 dienos grupe

,, S aulut6" sutemontuo ta, baldai
atnaujinti

2018-07-30 dien4
grupd,,Saulutds"

suremontuota,
baldai atnauiinti

Atnaujinti dvi lauko
Zaidimo aik5teles

Iki 2018-06-01 dienos
atnaujintos dvi lauko Zaidimo

aik5teles. Igyti 5 lauko Zaidimo

irenginiai

2018-geguZes
menesi atnaujintos
dvi lauko Zaidimo
aik5teles.Igyti 5

lauko Zaidimo
irensiniai

Suremontuoti
virtuves patalpas

Pateikta parai5ka avariniams
darbams ir, gavus pinigus,

atlikti virtuvds remonto darbai

iki 2018-08-15 dienos

Nuo 2018-07-01 iki
2018-07-31 dienos

atlikti virtuves
remonto darbai

1.2. Pletoti
informaciniq
technologijq

naudojim4 ugdymo
procese

Modernizuotos
pedagogq darbo

vietos

Iki 2018-1 1-30 dienos
pedagogq darbo vietos

aprlpinto s kompiuterine
technika: igyti 3 ne5iojami

kompiuteriai

Iki 2018-09

menesio pedagogq

darbo vietos
aprlpintos

kompiuterine
technika: igyti dar 3

neSiojami
kompiuteriai. Viso

6 grupes jau turi
savo ne5iojam4

kompiuteri

1.3. Sudaryti s4lygas
darbuotojq

kvalifikacijos
tobulinimui pagal

istaigoj e igyvendinam4
proj ekt4:,,Inovatyviq
metodq naudojimas

ikimokykliniame
ugdvme"

Pradeti igyvendinti
projekt4 ,,Muzikos

terapija vaikq
gerovei" ir sudaryti

s4lygas pedagogq
kvalifikacijos

tobulinimui(si).

Igyti instrumentai muzikines
terapijos projektui igyvendinti.
Or ganizuotas s eminaras p agal

muzikos terapij os taikymo
darLelyje metodik4

pedagogams ir tevams.

Muzikos terapijai
skirti muzikiniai

instrumentai nuolat

igyjami. Seminaras
tevams pravestas

2018-03 menesi.
Seminaras

pedagogams 2018-
10 menesi



Toliau igyvendinami
projektai pagal

sveikatos stiprinimo
technologijq taikym4

darZe$je.
Tam reikalingq

finansiniq i5tekliq
veiksmingas

panaudojimas.

Organizuotas Respublikinis
praktinis seminaras

pedagogams siekiant
pasidalinti darbo Patirtimi
sveikatos stiprinimo sritYj e

2018-03 menesi
buvo organizuotas

respublikinis
praktinis seminaras

,,Sveikatos
Zelmeneliai"
asociacijos
nariams.

1.4. Fizinio aktyvumo
skatinimas darZelio

bendruomeneje

Fizinivaikq
aktyvumas
skatinamas

uZtikrinant saugi4,

palanki4 vaiko
sveikatai aplink4

Atnaujintas ir paPildYtas sPorto

inventorius sporto saleje.

Organizuoti 2-3 sportiniai
renginiai su Seima darLelYje.

Organizuotas ResPublikinis
renginys,,Smagi rYtine

mank5ta"

Atnaujintas ir
papildytas sporto

inventorius.
Renginys,,Smagi
rytine mank5ta"
suplanuotas 2019

vasario menesiui.

) tI+d ar iwkdvtos i5 dalies d6l nu buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Respublikinis renginys ,,Smagi rytine
mankSta"

Rengini suplanuot4 pravesti 2019 vasario

Pabaigoje.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

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

veiklos uZdu toki buvo ir rezultatai

hrrwn aflilcfa veiklos rezultatams

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. fgyta interaktyvi lenta i grupg ,,Gintar6lis"
Tobulej a ugdymo procesas, gerinama

usdvmo kokybe

3.2. Skalbykloje atliktas remontas ir atnaujinta

technika (lvsinimo valas ir dZiovvkla)
Patalpos esteti5kos ir atitinka higienos

reikalavimus. Darbo kokybe gerej a.

3.3. Miesto parodos-konkurso pagal STEAM idejas

organizavimas,,Smag[s robotukai"

Dalinames geryJEpatirtimi, pedagogai,

vaikai ir tevai domisi technik4 ir
Siuolaikinemis technologij omis,

inovatyviq vaikams patraukliq metodq

taikvmas ikimokykliniame ugdyme.

3.4.Atliktas remontas gruqes ,,Gintarelis" tualeto ir
prausyklos patalpose

Patalpos esteti5kos ir atitinka higienos

reikalavimus. Gereja darbo kokybe

salysos.

Pasiekti rez;trltatai
ir jq rodikliai

Rezultatu vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatYtosSiektini rezultatai

4. Pako otos



4.4.
4.5.

5. Pasiekt rezu uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Paiymimas atitinkamas

laneelis

5.1. UZduotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai M

5.2.IJLduofys i5 esmes ivykdytos pagal sutarfus vertinimo rodiklius Gerai tr
5.3. {vykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai I

III SKYRIUS
PASIEKTU RE,ZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir sillyma!

nfa;Klo 1

hl t)

S

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

(vardas ir pavarde)

ltq4t-4
(daIa)

J9 pagrr rr

Svietimo,
Direktore

teises ir
stitucijos
ioto {smens

pareigos)

Galutinis metu veiklo s ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

6. Kom c kurias tobulinti
6.1. Viesuiu pirkimu sritis.
6.2.

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

(vardas ir pavarde)

/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytosSiektini rezullatai

9. Kitq metq uZduotys



9. 1. Dalyvavimas PriemoneJe
09.2.1-ESF A-K-728
,,Ikimokyklinio ir bendroj o

ugdymo mokyklq veiklos
tobulinimas".

Laimejus projekt4 gauti
finansavim4 ir turimas

le5as panaudoti
interaktyviq priemoniq

isigijimui, pedagogq

apmokymams ir ugdYmo
proceso gerinimui bei

tobulinimui. Tai
galimybe aktyviai itraukti
ir vaikus turindius sPec.

poreikiq i ugdymo
proces4. Turima patirtimi

pasidalinti su kitomis
ikimokyklinemis

istaigomis'

Per metus igyvendinti Projekt4.
Tobulinti pedagogines

kompetencijas, diegti
inovacines technologij as,

tobulinti ugdymo Proces?.

9.2.Kurti funkcionali4,
moderni4 ir saugi4 vaikq
ugdymo(si) aplink4

Atlikti remont4 ir pakeisti

baldus grupese,,ELiukai"
ir..Me5kudiai"

Iki 2019-08-30 dienos grupes

,,ELiukai" ir,, Me Skudiai"
suremontuotos, baldai

atnaujinti

Atnaujinti vien4lauko
Zaidimq aik5telg

Iki 2019-06-01 dienos
atnauj inta viena reikalavimq
neatitinkanti lauko Zaidimo

aik5tele.

Atremontuoti gruPiq

,,BoruZel6", MeSkudiai",

,,Eliukaiu,,,Zv aigLdutes"
tualetq ir prausyklos

patalpos

Pateikta parai5ka avariniams
darbams ir, gavus Pinigus,
atlikti tualetq ir PrausYklq

remonto darbai iki 2019-08-15
dienos.

Atlikti lauko baseino

demontavim4 ir jo vietoje
pakloti plyteles

Iki 2019-06-01 dienos

demontuotas nesaugus lauko
baseinas, ir jo vietoje Paklotos

plyteles, kur vaikai ir'visa
darl,elio b endruomene g ali

Laisti, sportuoti, Svgsti

kalendorines Sventes.

9.3. Pletoti informaciniq
technolo gij q naudoj im4 ugdYmo
procese

Modemizuoti pedagogq

darbo vietas
Iki 2019-08-30 dienos
pedagogq darbo vietos

aprupintos komPiuterine
technika: igyti dar 3 ne5iojami

kompiuteriai

9.4. Sudaryti s4lygas darSuotojq
kvalifi kacij os tobulinimui Pagal

istaigoj e igyvendinam4 Proj ekt4:

,,STEAM ir kitq novatYviq
metodq naudojimas
ikimokykliniame ugdyme"

Tgsti projekto

igyvendinimQ,,Muzikos
terapija vaikq gerovei" ir

sudaryti s4lygas
pedago gq kvalifikacij os

tobulinimui bei patirties
pasidalijimui.

{ gyti instrumentai-Priemone s

muzikines terapij os Proj ektui

igyvendinti.
Miesto mastu suorganizuota

konferencij a- seminaras

,,STEAM ir kitq inovatYviq
veiklq igyvendinimas
ikimokykliniame ir

priesmokykliniame ugdYme"

Toliau igyvendinti
projektus pagal sveikatos
stiprinimo technolo gij q

taikyma darlelyie.

Igytos interaktyvios grindYs i
sporto salg. Vaikai aktYviai

dalyvauj a kasdienej e veikloj e,

domisi sveika gyvensena,



at tyviai leid1ia laisvalaiki.Tam reikalingq finansiniq
i5tekiir+ veiksmingas

Spotto sales dalinis remontas.

Kasdienes sPortines veiklos

ivairove, kuri4 galima taikYti ir
vaikams turintiems sPecialiri q

Poreikiq.
Or ganizuoti 2-3 sPortiniai

renginiai su Seima ir
bendruomene darlelYie.

Parengti Projekt4 kur visa

dar i,eIio bendruomene galetq

dalyvauti veikloj e naudoj ant

Siaurieti5ko ej imo lazdas

Skatinti fizinivaikq
aktywm4, uZtikrinant
saugi4, palanki4vaiko

sveikatai aplink4, Lavinti
smulkiqj4 u stambiaSq

motorik4 vaikq turindiq
spec, poreikiq. {sigyti

Siaurieti5ko ei imo lazdas,

9.5. Fizinio aktYvumo
skatinimas dari,eho
bendruomeneje

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinlcybds, kurios gali

turdti neigiamos itakos lvykdyti Sias uZduotis)
(oildoma suderinus su Svietimo istaigos va4qvE

Vi lniaus mi es ro savival dybes adrr in rsnacr jos
Svietimo, kultfiros ir sporto departamento
Dire 

s ir
Alin stitucijos
201 ioto asmens

pareigos)

(vardas ir pavarde)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

finansavimo remonto darbams.

i5kasis faktorius.
10,3. Teises

(data)


