
Valstybiniq ir savivaldybiq Svietimo

istaigq (i5skynrs auk5t4sias mokyklas)
vadovq, jq pavaduotojq ugdymui, ugdym4
organizuoj andiq skfiq vedej q veiklos vertinimo
nuostatq
1 priedas

Wniaus loolelis4arielk ..Sveikuolis"
(Svietimo jstaigos pavadinimas)

Dire k to rd B oien a S i k{ nieni
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METIJ VEIKLOS ATASKAITA

Nr.
(data)

WInius
(sudarymo viea)

I SKYRIUS
STRATEGTNIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo isuigos strat€ginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igvendinimo kryptys ir
pateikiam i svariausi rezultatai bei rodikliai)

Atnaujinamos DarZelio teritorijoje esandios lauko Zaidimq Kuriamos naujos. Yra

atnaujinti dar du Zaidimo kompleksai, trys smelynes, klojama q aikltelemis.

Erdves vaikq kUrybai papildyos naujais Zaidimais" metodinem priemondmis turtinamas

Zaidimq kambarys Salia sporto sales, atliktns sporto sales grindq remontas. lsigyti kompiuteriai dar i 3 grupes,

keturios grupds jau turi interaktyviis ekranus.
pagal nalujas Siietimo, mokslo ir sporto ministerijos patvirtintas metodines rekomendacijas afraujinta ir

ig.v ugdymo program4 rikant jq ir vaikams, turintiems specialiqiq ugdymosi

pore imo, mokslo ir spo atnaujintas ir iryvendintas
ikim pasiekimq apra$as ir
Visos papildomo ugdymo programos susietos su ikimo vykdomas jq igyvendinimas
ir tgstinumas. Ugdymo turinio planavimas kasmet aptariamas metodinds tarybos pasedZiuose.

grupeje, ir spq'rte sal€je, ir braidymo baseine taikymas. Muzikim6je veikloje

projekto ,,Muzikos terapija vaiko gerovei" III et,tPq - ,,Sokio ir judesio

Ziaus vaikq muzikinr e veikloje"'

Pagaminta ir naudojama daug paCir'l pedagogq sukurtq ugdymo priemoniq.

Toliau vykdomi ekologiniai, sporto, muzikinio ugdymo, sveikat

Meninio ugdymo pedagogo projektas ,,Muzikos terapija vaikq s

,,B0kime sveiki". DarZelio bendras projektas ,,Kaip tai padaryta

iitclausyti seminarai, mokymai ir kursai leidZia vadovui kompetentingai naudoti vadybines Zinias istaigos

valdyme, uZtikrinant kokybiSk4 ugdymo proceso planavim4 ir organizavim4 bei darbuotojq motyvacij4.
parengla pedagogq kvalifikacijos tobulinimo progama skatina nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo asmening ir

instituci ng motyvacij 4.
Visi pedagogrl-padejejai isklaus€ mokymus ,,Padijejq vaidmuo ugdant vaikq kiirybi5kum4", kas leidZia iSrtas

Zinias prakti5kai naudoti darbe su vaikais.

Tevq aktyvo subiirimas kiekvienoje gupCje ir aktyvi t€vr1 tarybos veikla leidZia glaudZiau bendradarbiauti

DarZelio adminisuacilai su bendruomene, kas tenkina tevq ltikesdius ir padeda s€kmingiau siekti DarZelio iSkelq

tikslq.
tevai aktyviai dalyvauja renginiuose, Svent€se, dinba pagalbininkais ugdymo procese.

Aktyviai veikia Vaiko geroves komisiia. Sudaryta smurto ir,patydiq prevenciios ir intervencljos Kriziq valdymo

n-oe. Sklandus Krizir+ valdymo grupes dqrbas uitilcrina sekming4 prevencini darb4-ParZelyje.



Tolerancijos, draugq dienq, savaites be patydiq organizavimas DarZelyje. Dalyvaujame programoje ,,Zipio
draugai".
SiaiJ metais darZelis laimejo atviry kiirybiniq dirbtuviq konkurse su projektu ,,iaidiliame STEAM", gavo
finansavim4 ir sekmingai igrvendino suplanuot4 veikl4. Kaip rezultat4 STEAM idejq naudojimo darZelyje,
bendradarbiaujant su Vytauto DidZiojo universiteto (VDU) Svietimo akademilos doc. dr. Sigita Buruyte bwo
iSleisa metodin6 priemond. Priemone i$dalinta ikimokyklin6ms istaigoms, kurios dalyvavo darZelio
organizuotose konferencijose ir dalinosi savo turima patirtimi.
Sudarytos partneryst€s sutaftys, toliau palaikomi ryliai su esamais socialiniais parfrreriais. Bendradarbiaujama
su Vilniaus miesto lopieliaisdarZeliais, SeSkines mikror4jono mokyklomis, Se5kines seniiinij4 ,,Slavq vainiko"
asociacija,,,Sveikatos Zelmeneliq" asociacija. Priklausome sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklui, dalyvaujame
metodinio ratelio ,,Grj&" veikloje, pasiralyta bendradarbiavimo sutartis su Kretingos lop$eliu-darieliu

,,dZuoliukas", Vilniaus lop5eliu-darZeliu ,,Varpelis". Palaikomi rySiai su doc. dr. Sigita Burvyte, jgyvendinami

bendri projekai.
Atlikta tCvq apklausa" kurios rezultatai naudojami ugdymo kokybei gerinti.
Pagal tevq pageidavimus veikia papildomo ugdymo bureliai. Dauguma vaikq nuolat lanko sporto biirelius,
laisvalaiki leidZia aktyviai judidami.
Atliktas Zaidimo kambariq ir sanitariniq mazgQ remontas grup€se ,,Laivelis" ir ,,Varpelis". Surernontuotos dar

dvi virtuvel€s ir atnaujinti baldai grupese ,,Eiiukaio' ir,,Cintarelis". Pakeista DarZelio i5kaba. Toliau keidiamos

DarZelio vidaus durys. DarZelio teritorijoje atnaujinami suoliukai. DarZelis pasodino ,,Sveikuoliq" sodq kuriame
auga 6 obelys ir 3 kriauSes, gnrp6 ,,Saulut6" igyvendina projekt4,,Nuo seklyes ilki obuoliuko".

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATN IR RODIKLIAI

I veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uiduotys)

Siektini rezultatai

Rezultaq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinarn4
il nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Siekiant
tobulinti vaikq
asmening paiangq
vykdoma darZelio
projektine veikla.

Dirbant pagal
meninio ugdymo
projektas ,,Muzikos
terapija vaikq
gerovei" III etapas,

muzikines terapijos
projektui igyvendinti iki
2020-04-01 d. Vaikai tud
gajtimybE iSbandyti
rnuzikinE laboratorijq
patys sekmingai kuriq
eksperimenruoti su garsais.

Vaikai megaujasi
mtuikavimu. Materialus
aprtipinimas ikr 2020-04-
0 l, projekto igyvendinimas
iki 2020-r0-31.

lgyti instrumentai,
muzikinds kolonelds ir
kitos biitinos priemon€s

veikla.

[gyvendintas jau III
,,Muzikos terapija vaikq
gerovei" etapas. Suplanuoti
instrumentai ir kitos
priemones igytos. Vaikai
turejo galimybE iSbandyti
muziking laboratorij4. Patys
kiire ir su dZiaugsmu
dalyvavo bendroje veikloje,
gerejosi savo ir kitq rnenine

Materialus
aprEpinimas ivykdytas iki
2020-04-01. projekto

igyvendinimas vyko iki
2020-r0-3L

1.2. Kurti
firnkcionali4,
moderni4 ir saugi4
vaikq ugdymo(si)
aplink4,

Sveikatos
stiprinimo
projektas

,nB[kime sveiki" [I
etapas.

Sporto sale papildyta
sporto inventoriumi.
Sudarytos s4lygos projektq

igyvendinimui, vaikq
aktyviai veiklai,
visapusi5kam ugdymui.
Nauios oriemones ir

Sporto sal€ papildyta

idomiomis ir patraukliomis
priemonemis. Sudarytos
s4lygos sveikatos stiprinimo
projektui igyvendinti.
Sudarytos s4lygos padejo

vykdyti aktyv !g vai kq v-e i$a



m(rtodai sekmingai
naudojami darbe su
vaikais, turin6iais spec.

ugdymosi poreikiq. Vaikai
per iaidim4 gauna

inlhrmacij 4 apie sveikos
gyvensenos pagrindus.
Vrrikq judesiai vis labiau
tobuleja. Atsiranda noras
laisvalaiki praleisti
fuidZiant judriuosius
fuidimus lauke su

draugais. Materialus
apr[pinimas iki 2020-04-
0 l, projekto

igyvendinimas iki 2020-
10-3 l.

Naujos priemon6s ir metodai
buvo s€kmingai panaudoti
darbe su
vaikais, turinC.iais spec.

ugdymosi poreikiq.
Materialus aprupinimas

ivykdytas buvo iki 2020-04-
01, projekto igyvendinimas
wko iki 2020-10-31.

Bendras DarZelio
projektas ,,Kas yra
STEAM?
Inovacijos
darZelyje".

lg:ftos priemones vaikq
tyrimams ir
eksperimentavimui.
Vaikai domisi garntines

aplinkos tyrinejimais
(st'ebejimais, bandymais).
Sir[lo idejas, k4 noretq
ryrindti, isbandyti,
pasirenka tai, kas labiausiai
domina, Vaikai (s,u

suaugusiojo pagalba )
numato, kq reikes atlikti,
pasiDlo, kokias priemones
ir kaip galima panaudoti
tyrinejant, stebi ar bando,
aptaria ir daro i5vadas.
Vaikams kyla klausimq, jie
ie$ko atsakymq, domisi
aplinkiniu pasauliu.
M;aterialus apriipinimas iki
2020-A4-01, projekto

igyvendinimas iki 2020-
l0-3 1.

f gyta pakankamai priemonirl
vaikq tyrinejimui,
eksperimentams ir
konsfravimui. Vaikai
aktyviai tynnejo ir stebejo
gyvqiq garnt4. Materialus
aprflpinimas buvo ivykdytas
iki 2020-0+01, projekto

igyvendinimas tgsesi iki
2020-10-3 l.

Atlikti remont4 ir
pakeisti baldus
grupese ,,Laivelis"
ir,,Varpelis".

Ikn 2020-08-30 grupes

,,L,aivelis" ir ,,Varpelis"
suremontuotos, baldai
atnaujinti.

Pateikta parai5ka avarini ams
darbams. Iki 2020-08-30
grupes ,,Laivelis" ir
,,Varpelis" buvo
suremontuotos. Atlikti
tualetq ir prausyklq remonto
darbai, atnaujintos
virtuvelds, pakeista dalis

Atnaujinti vien4
lauko Zaidimq
aik5tele. Po Zaidimu

Ikt 2020-07-01 atnaujinta
viena lauko Zaidimq
aik5tele. Po zaidimo

Numatytu laiku demontuota
nesaugi lauko Zaidimo
aik5tele, Jos vietoie ireneta



aik3telemis patiesti
guming dangq"

aikStelemis patiesta
gumine danga.

nauja iaidimo aik5tele ir
patiesta gumine danga.
Vaikq lauko Zaidimq aik5tele
wa sausi ir oatraukli.

Modemizuoti
pedagogq darbo
vietas.

Iki 2020-08-30 pedagogq
darbo vietos aprflpintos
kompiuterine technika

igyti dar 3 neSiojarni
kompiuteriai.

Iki 2019-09-01 pedagogrl

darbo vietos apriipintos
kompiuterine technika - igyti
dar 3 ne5iojami
kompiuteriai. I5 viso 9
grupes jau turi savo
neSiojamus kompiuterius.
Kokybi$kai vyksta
nuotolinis ugdymas.

1.3, Sudaryti
s4lygas darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimui pagal

istaigoje
igyvendinamus
projektus. Pletoti
informaciniq
technologijq
naudojim4 ugdymo
procese.

Organizuoti ir
pravesti
pedagogams
seminarq apie
eksperimento
metodo taikyme
ikimokykliniame ir
prieSmokykliniame
uqdyme.

rki 2020-04-30
organizuotas seminaras
apie eksperimento, kaip
vieno i5 STEAM metodq,
taikymo ikimokykliniarne
ir prie5mokykliniame
ugdyme galimybes.

Seminaro metu pedagogai
praturtino savo iinias apie
eksperimento, kaip vieno iS

STEAM metodq, taikymo
ikimokykliniame ir
prie5mokykliniame ugdyme
ir turejo galimybg pladiau
savo darbe taikyti 5i metod4.

Sudaryti s4lygas
pedagogq
kvalifikacijos
tobulinimui bei
patirties
pasidalijimui.

Iki 2020-10-30 miesto
mastu organizuota pr a hine
konferencija

,,Eksperimento ir kitq
ST'EAM metodq taikymas
vaikq ikimokykliniame ir
prieSmokykliniame
ugdyme".

DarZelyje organizuota
miesto mastu praktines
patirties konferencija
,,Eksperimento ir kitq
STEAM metodq taikymas
vaikq ikimokykliniame ir
prieSmokykliniame
ugdyme'.. Konferencijoje
dalyvavo 56 pedagogai ir
specialistai iS Vilniaus
miesto. Stendinius ir
Zodinius pristatymus
parenge 12 mtsq darZelio
pedagogq.

Organizuoti
molcymus pedagogq
padejejams apie
vaikq, turindiq
spec. ugdymosi
poreikiq itaukim4 i
ugdymo proces4.

Iki 2020-09-30 organizuoti
molEmai pedagogq
padejejams, siekiant
suteikti daugiau
infbrmacijos apie darb4 su
vaikais, turindiais spec.

ugdymosi poreikiq.

Mokymus iSklause visos 12

pedagogq padejejq.
Pedagogg padej ej os aktyvi ai
dalyvauja darbe su vaikais
turindiais SUP, kas tyrrlri^r
padeda pedagogams

ugdymo procese.



1.4. Fizinio
aktyvumo
skatinimas DarZelio
bendruomeneje.

Toliau [gyvendinti
projektus pagal
sveikatos
stiprinimo
technologijq
taikymq DarLelyje.
Pravesti 2

sportinius renginius
su DarZelio
bendruomene.
Lavinti vaikq,
turindiq spec.

ugdymosi poreikiq
smulki4j4 ir
stambiqi4 motorik4.
Aktyviai dalyvauti
asociacijos

,,Sveikatos
Zelmeneliai"
veikloje.

fgyvendintas sveikatos
stiprinimo projektas

,,Biikime sveiki" III etapas
ir proj ektas,,Sveikatiada".

Praturtintas ir atnaujintas
sportinis inventorius.
Turtinama kasdiene
sportinds veiklos ivairovd,
sukurta galimyb€ taikyti
veiklas ir vaikams,
fluintiems spec. ugdymosi
poreikiq. Dalyvavo visos
darZelio grupes, 25
pedagogai, 12 pedagogq
padejejq ir apie 80 teu+.

DarZelyje organizuoti
sportiniai renginiai
Seima ir bendruomene.

2-3
su

DarZelyje organizuoti 2

sportiniai renginiai su Seima
ir bendruomene. Dalyvavo
154 vaikai, 47 darbuotojai ir
apie 50 tevq.

Praturtintas sporto
inventorius, kuri galima
aktyviai naudoti bei taikyti
darbe su vaikais, turindiais
spec. ugdymosi poreikiq-

Buvo organizuota i5vyka i
garntq (skita Pasaulinei
turizmo dienai pamineti),
naudojant SiaurietiSko ejimo
lazdas.
Dalyvavo visa DarZelio
bendruomene.

Bendradarbiaujant su

Vilniaus lopdeliu-darZeliu

,,Varp€lis'o parengti ir
igyvendinti bendr4 sportini
projekt4.

Kartu su Vilniaus lop5eliu-
darZeliu ,,Varpelis"
suorganizuotas ir
igyvendintas bendras
sportinis ptojektas,,Judrieji
Zaidimai ir jq itaka vaikui".
2020 metais buvo pravestos

dvejos rungtynes ir vienas
nuotolinis renginys.
Akryviai dalyvavo
prie5mokykliniq grupiq
vaikai, pedagogais bei
darZelio bendruomene.

Kartu su asociacija

,,Sveikatos Zelmeneliai"
organizuotas Respublikinis
renginys.

Kartu su asociacija

,,Sveikatos Zelmeneliai"
suorganizuota Respublikine
akcrja,,MaZieji turistai
2019". Dalyvavo apie 800
nariq i3 visos Lietuvos.

7 i5 dalies ddlar buvo

Uiduotvs PrieZastys. rizikos

2.t.



3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustafytos, bet irykdytos
buvo atlikta veiklos

UZduotvs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai

3.1. Laimetas atvirq techniniq kfirybiniq dirbtuviq
konkwsas su projektu ,,Ludiliarne STEAM".
Gautas finansavimas, suplanuota veikla ivyldyta.

Igytos priemones, sukurtos dirbtuves. Vaikai,
pedagogai ir tevai aktyviai dalyvavo

igyvendinant metini projektq. Kiirybinese
laboratorijose, vaikai karnr su tevais ir
pedago gais galej o save realizuoj a konstruodami,
tyrinedami ir eksperimentuodami bei taikydami
kitas STEAM idejas.

3.2. Bendradarbiaujant su Vytauto DidZiojo
universiteto (VDU) Svietimo akademdos doc. dr. .figila
Burvyte i5leista metodine priemone ,,STEAM
ikimokykliniame amZiuj e".

Keliq konferencijq, apie STEAM pritaikomum4
ikimokykliniame amZiuje, rezultatas buvo
apibendrintas ir apra5ytas metodineje
priemoneje ,,STEAM ikimokykliniame
ugdyme". Priemones i5dalintos konferencijq
dalwiams.

3.3. Pakeista darZelio i5kaba
Pasenusi iSkabq kurioje jau nesimate darZelio
uhaSo buvo pakeista i i5vaizdZi4 i5kab4 su

darZelio losotipu ir suderinta savivaldybei e.

3.4. Miesto parodos-konkruso pagal STEAIvI idejas

,,Muzika mtisq rankomis" organizavimas.

Dalinames ger4ja patirtimi. Pedagogai, vaikai ir
tevai domisi technika ir Siuolaikinemis
technologijomis, inovatyviq, vaikams patraukliq
metodu taikvmu ikimokvkliniame usdyme.

3. 5. Respublikine ikimokyklinio ir prie$mokyklinio
ugdymo istaigq vaikq, tevq irpedagogq kurybiniq-
inZineriniq darbq paroda

,,Svajoniq namas. Smagu pabtiti kureju"

Pasitelkiant fantazlj4 ir ktirybi5kum4 vaikai,
jq t€vai ir pedagogai buvo itaukti i akryvia
kurybi5ka STEAM (gamtos mokslq,
technologij q, iniinerij os, menq ir matematikos)
idejq igyvendinimo veiklq siekiant sukurti
svaioniu nama.

3.6.Vilniaus miesto ikimokyklinio
prieSmokyklinio ugdymo istaigq vaikq, ttevq

pedagogrl kUrybiniq darbq paroda

,,Kalediniq Zaislq rneistai"

r
r

Vaikai kartu su pedagogais ir tevais,
pasitelkiant turimas inovatyvias priemones bei
fwfiazijq, pasinaudodami gamtos mokslais,
technologijomis, iniinerija ir menu, kEre
i5radingus, naujovi5kus ir idomius kal€dinius
Zaisliukus.

3.5. [gyti du interaktJrviis ekranai igupes

Pedagogai turi galimybq pateikti vaikams
mediliag4 naudojantis interaktyviais ekranais:

varzdiliai., isp[dingai, vaikams priimtinais
btrdais... Vaikai turi galimybE i5mokti naudotis
Siuolaikinemis technologijomis atliekant
smagias uZduotis, naudojant Zaidybinius
metodus.

4. veiklos uid buvo) ir rezull atai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis
vertinamq at nustatytos
uZduotvs iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

4.t,



III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBE,S APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS VERTINIMAS

5. Geb€jimq atlikti pareigrbds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

Vertinimo kriterijai
I -no t2-t
3- i4-

itvadrlv*
5.4. Ziniq, gfihjtmrq h i U

: 5.S.Wasfvqti fo?;g?a

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU YYIOANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJU

TOBULINIMAS

(Svietimo isaigos vadovo pareigos)

6. uiduotis

UZduodiq i vykdymo apra5ymas
Pa4rmimas atitinkamas
laneelis

6.1. UZduotys iwkdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai M

6,2. UZduoEs i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Geraitr
6.3. Iwkdytos tik kai kurios ulduotys pagal sutarrtus vertinimo rodiklius PatenkinamaiE

6.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Neoatenkinamai E

7.1.

7.2" Asnwu, Svi€{imo

V SKYRIUS
Krru METU VEIKLOS UZnUOrvS, REZULTATAI IR RODIKLIN

8. Kitrl metq ulduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotvs Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinam4 ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)



8, l. Tobulinti Svietimo

istaigos veiklos
kokybE ir vaikq
patangumq ypating4
demesi skiriant
prieSmokyklinio
amiiaus vaikams.

lgyvendinant meninio
ugdymo projekta,,Judesio
terapija vaikams" I dali,
tobulinti vaikq patungos
vertinimq pasitik€jim4
savimi, meninius gebejimus,
vaikg pasirengimq mokyklai.

Parengtas teorinis prane5imas 2021 -01 menesi.

Igytos priemones bfltinos projekto

igyvendinimui iki 2021-02 m€nesio. Projektas
igyvendinas iki 2021-ll-31. Vaikai turi
galimybg i5bandyti skirtingus ritrninio judesio
bfidus. Labiau pasitiki savo gebejimais- Vaikq
pasiekimq vertinimo ap:rale meninio ugdymo
paiangumo rezultatai 30 proc. auk5tesni negu
praeifu metu.

lgyvendinant bendras
DarZelio projektas ,,Kaip tai
padaryta?
Eksperimentuojame,
paZistame, atrandame... ""
siekti toliau taikyti STEAM
metodus ikimokykliniame ir
prieSmokykliniame ugdyme

Materialus aprflpinimas
projekto igyvendinimas

iki
iki

2021-04-0t.
2020-1t-3t.

Kiekviena gupe pasirinko temq kuri dar
nebuvo nagrineta. Suteiktos galimybes
vaikams dometis gamtines aplinkos
tyrinej imais (steb€jimais, bandymais). Vaikai
patys kelia klausimus ir ie$ko jq sprendimo
budq. Turtinami vaiko paZintiniai gebejimai,
gereja prie5mokyklinio amZiaus vaikq
pasirengima.s mokyklai, stipreja vaikq noras
paZinti kaZkq naujo.
Vaikq pasiekimq vertinimo apraSe paZinimo
kompetencijos paiangumo rezultatai 30 proc.
ar:k5tesni negu praeiq meq.

Nuotolinio ugdymo(si)
kokybes gerinimas naudojant
elektronini dienyn4,,M[sq
darZelis"

Iki 2021-06-01 idiegtas ir efektyviai
naudojamas elektroninis dienynas,,Mrisq
darielis", Gneita ir kokybi5ka informacijos
sklaida. Efektyvi komunikacija su tOvais,
darbuotojais ir kita darZelio bendruomene.
Remiantis telrl apklausa du treddaliai tevq
patenkinti nuotolinio ugdymo kokybe.

8.2. Sudaryti selygas
darbuotojq
kvalifikacijos
tobulinimui pagal

istaigoje
igyvendinamus
projektus. Pletoti
informaciniq
technologijq
naudojim4 ugdymo

Proces9.

Organizuoti ir pravesti
seminarq pedagogams apie
nuotolinio ugdymo
organizavimo galimybes.
Tobuleja pedagogq
kvalifikacij 4 efektyvi au
naudoj amos Siuolaikines
technologijos ugdymo
procese.

lkr 2021-04-30 organizuotas seminaras apie
nuotolinio ugdymo organizavimo galimybes.
Tikimasi 100 proc. pedagogq dalyvavimo. 50
proc. taps efektyvesnis nuotolinio ugdymo
rykdymas bei Siuolaikiniq priemoniq
naudojimas.

Sudaryti s+lygus peqlagogq

kvalifikacijos
tobulinimui bei patirties
pasidalijimui.

Iki 2021-10-30 organizuotas respublikinis
renginys, kuriame istaigos pedagogai gali
pasidalinti turima STEAM patirtimi
ikimokykliniame ugdyme ir pasisemti Ziniq
bei gebejimq i5 kolegq.

Organizuoti mokymus
pedagogq padejejams api e

vaikq ypatumus adaptacij os
laikotarpiu.

Ikr 20Zl -09-30 organizuoti molEmai pedagogrl
padejejams, siekiant suteikti daugiau
informacijos apie darb4 su vaikais, adaptaciniu
laikotarpiu. Dalyvauja visos pedagogq

oadeieios.



8.3. Fizinio aktyvumo
skatinimas ir
gerinimas DarZelio
bendruomendje.

Tgsiant projektq

igyvendinim4 taikant sveikat4
stiprinandias technolo gij as
DarZelyj e, siekti sustiprinti
fizini aktyvumq istaigos
bendnromeneje,

Nuolat per metus igyvendinami sveikatos
stiprinimo proj ektai pagal,,Sveikat4
stiprinandiq mokyklq tinklo" programa

,,Sveikuoliq takas'o ir projekt4,,Sveikatiada".
30 proc, istaigos bendruomenes isiraukia i
aktyviA darZelio veikl4 nuolat dalyvauja
rensiniuose. sereia ios frzinis aktwumas.

frengus nauj4 lauko Zaidimq
aik5telg su saugia guming
dangE uitikrinti vaikrl saugq ir
efektyvrl fi zini aktyvumq.

Iki 2021-09-01 atraujinta viena lauko iaidimq
aikStele su patiesta gumine d*gg leidZianti
vaikams saugiai ir aktyviai Zaisti bei jud€ti
darZelio teritorij oj e.

Sekmingai igyvendinti
sveikatos stiprinimo pro-i ekt4

,,Judejimas - tai sveikata".

Sporto sale papildya sporto inventoriumi iki
202I-04-0L Papildomas inventorius igytas
darbui ir lauke. Sudarytos s4lygos projektq

igyvendinimui, vaikq aktyviai veiklai,
visapusiSkam ugdymui. Naujos priemones ir
metodai sekmingai naudojamos darbe ir su
vaikais, nrindiais spec. ugdymosi poreikiq,
Vaikai noriai praleidZia laikq ZaidZiant
judriuosius Zaidimus lauke su draugais.
Projekto igyvendinimas tgsiasi iki 2020- I I -3 l.
Pagal tevq apklaus4 apie 30 proc. vaikq noriai
praleidZia laika lauke aktyviai iudedanti.

Siekti itraukti vis4 darZelio
bendruomeng aktyviai j udeti.
Pravesti 3 sportinius
renginius su darZelio
bendnromene.

DarZelyje organizuoti 3 sportiniai renginiai su

Seima ir bendruon:rene. Du renginiai ikr202l-
06-30, vienas iki 242149-30. Veikloje
dalyvauja apie 50 proc. istaigos
bendruomenes.

Aktyviai dalryauti
asociacijos,,Sveikatos
Zelmeneliai" veikloj e,
siekiant sudominti kitq istaieq
bendruomenes sveikatos
stiprinimo id€jomis.

Karnr su asociacija ,,Sveikatos Zelmeneliai"
suorganizuoti Respublikini rengini. Miisq
darZelio organizuojarna tradicine akcija
,,MaZieji turistai" skirta turisq dienai pamineti
2021-09-27. Dalyvauja apie 800 dalyviq i5

visos Lietuvos.

Bendradarbiaujant su

Vilniaus lop$eliu-darZeliu

,,Varpelis" tgsti bendrq
sportini projekt+ siekiant

itraukti ir savo istaigos ir
lop$el iodarZelio,,V arpel is"
bendruomenE i akgruia fizing
veikla.

Karnr su Vilniaus lop5eliudarZeliu,,Varpelis"
igyvendinti bendro sportinio proj ekto,,Judrieji
Zaidimai ir jq itaka vaikui" II etap4. Metq
begyje, organizuoti 2 renginius, veiklos

igyvendinimas iki 2021-ll-31. Siekiama
aktyvaus abiejq darZeliq dalyvavimo ir
Se5kines bendruomenes inaukimo i aktyvi4
iudria veikla.

g. Rizik& kuriai esant nustatytos uZduotys gali btiti neirrykdytos (aplinlryb&s, kurios gali turOti

neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadow)

9.1. finansavimo remonto darbams.

i3kasis faltorius.
9.3. Teises tlmar,



9.4

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:
!.r9r:."/ J-.,' fr.fl "vt t1 ,t {1 (.i/r i},vt A.?

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos isAigoje
savivaldos institucijos igalioas asmuo i'

darbuot{q atstovavimQ igyvendinantis asmuo)

si[lymai:

(valstybines Svidflftro isaigos savininko
teises ir pareigas i 

gyvend inandios institucijos
(dalyvirt susirinkimo) igalioto asmens pareigos ;

savivaldybes Svietimo istaigos aweju - meras)

Galutinis mefi4 veiklos ataskaitos ivertinimas

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

VI SKYRIUS
VERTINIMO PA.GRINDIMAS IR SIULYMAI

(vardas ir pavardd)

(vardas ir pav /o

tz

I
(vardas ir pavardd) (data)


