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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

8. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UZDAVINIAI
2019 metq istaigos metiniai tikslai:

1. {gyvendinti savit4 ugdymosi program?, diegti duomenq analizg ir isivertinimu grist4

kokybes kulttr4.

2. Modernizuoti vidaus ir lauko edukacines erdves, isteigti naujas grupes pastatytame

moduliniame priestate.

3. Aktyvinti Seimos ir istaigos bendravim4 ir bendradarbiavim4, pletoti kolegialq pedagogq

bendradarbiavim4, vystyti partnerystes ry5ius su naujais ir esamais partneriais.

Lop5elis-darZelis ,,Gintar6lis" - istaiga, kurioje ugdomi lietuviq, lenkq ir rusq

tautybes vaikai, todel puoselejamos tautq kultDros, tradicijos, paprodiai, Svendiamos tautines

Sventes. Ugdymas remiasi tautq kult[rq vertybiq puoselejimu: tautq tradicijomis, paprodiais,

kulturos paveldu ir pagarba.

LopSelyje-darLelyje dirba specialistq komanda: psichologas, socialinis pedagogas,3

logopedai, specialusis pedagogas, fizinio lavinimo pedagogas. Teveliq pageidavimu istaigoje

organizuojama papildomo ugdymo veikla: veikia anglq kalbos, sporto, dainavimo, Sachmatq,

dailes, tyrinejimo uZsiemimai. Efektyviam darbui pasiekti sukurtos ir veikia darbo grupes.

Kuriama moderni, saugi, sveika aktyvinanti ugdymo(si) ir darbo aplinka. Kompiuteriais aprupinti

visi pedagogai ir kiti specialistai.

[staigoje i5pletota savivaldos institucijq veikla: aktyviai veikia ,,Apskrito stalo

diskusijq klubas", kur teveliai teikia idejas, sillo sprendimus del aplinkos kfirimo, bendrq

projektq rengimo, le5q panaudojimo, renginiq organizavimo ir kt., pletojama pasidalytoji

lyderyste: grupes i5rinkti tevq atstovai po galutinio istaigos tarybos spendimo inicijuoja veiklas,

perduoda informacij4 kitiems grupes tevams.
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Vykdomi reguliarls kasmetiniai tevq nuomonds apie istaigos veikl4 tyrimai.

{staigoje buvo organizuoj ami seminarai tevams ivairiomis psichologinemis temomis.

Vykdome paramos akcij4,,PradZiuginkime vieniSus Zmones", puoselejamos

pilieti5kumo vertybes: pagalba vargstantiems ir stokojantiems (globojam seneliq namus).

Taikoma lauko pedagogikos metodika, remiantis Siaures Saliq ger4ja Nord Plus

projekto ,,Klrybi5ki vaikai" patirtimi (istaiga dalyvavo tarptautiniame projekte Lietuva, Latvija,

Norvegija).

Kiekviena grupe nuolat kuria naujus ugdymo centrus, papildo juos ivairiomis

ugdymo priemonemis, tad yra nuolatinis poreikis atsinaujinti, isigyti naujq ugdymo(si)

priemoniq. Ugdomoji veikla vyksta ne tik darLelio, bet ir kitose miesto erdvdse. Pedagogai

organrzuoja edukacines bei paLintines veiklas, i5vykas. Pedagogai mentorystes pagrindais teikia

pagalbqmaZesng patirti turintiems pedagogams, teikdami prakting bei metoding pagalb4.

Siekiant kokybi5kesnio ugdymo uZtikrinimo, i5plestas ugdymo turinys vykdant

projektines veiklas: DarZelis kartu su Vilniaus miesto savivaldybe, Vilniaus DidZiojo universiteto

Zaidimo tyrimq laboratorija, Vilniaus Svietimo paZangos centru vykdo projekt4 ,,Tiksline

kompleksine pagalba ikimokyklinio ugdymo lstaigoms" 2019 Naratyvini o 1aidimo ir

mokymo(si) metodo taikymas ikimokyklineje istaigoje. [staigos pedagogai isitraukia i
tarptautinius projektus, konferencijas, skaito prane5imus, dalijasi gerqa patirtimi. Laimeti du

projektai: Erasmust projektas ,,Orffo metodas ikimokykliniame ugdyme' (Lietuva , Turkija,

Rumunija) ir ,,Lego Education" STEM idejq pletojimas. [staigos pedagogai isitraukia i

tarptautinius projektus, konferencijas, skaito prane5imus, dalijasi getqapatirtimi.

fstaigos bendradarbiavimo ry5iai su kitomis Lietuvos ir Vilniaus miesto

institucijomis bei socialiniais partneriais ivair[s, tikslingi, teigiamai veikiantys lop5elio-dar1eho

veiklq, skatinantys istaigos bendruomeng tapti besimokandia bendruomene. DarZelis atviras

socialiniams partneriams mokytojai veda atvirus uZsiemimus Vilniaus miesto ir Lietuvos

mokytojams. fstaiga pladiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, Lietuvos ,,Gintareliais".

[staigos ry5iai yra tikslingi, turintys teigiam4 poveiki istaigos veiklai. Pletojama bendruomends

veikla, bendradarbiaujant su Seima. Organizuojami bendri renginiai, projektai, leidZiamas

laikra5tukas,,Gintarelio blyksnis".



II SKYRIUS
METU vEIKLOS uZouOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pradjusiq metq veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rentltatai
ir jq rodikliai

l.1.Praplesti lauko
erdviq
funkcionalumE,
tenkinant vaikq
aktyvumo ir
judejimo poreiki,
turtinant
sportines veiklos
erdves.

fkurta aktyvumo ir
judejimo
poreikiams
pritaikyta judejimo
zona lauko
aikSteleje.

[rengtas sporto aik5tynas Vyko daugiau
fizinio aktyvumo
uZsiemimq lauke,
dalyvavo 274
pagerejo fizine n
emocine vaikq
savijauta.

l.2.Modernizuotr
vidaus edukacing
aplink4 vaikams,
pritaikyt4

ivairiems
metodams,
ugdymo
formoms,
bldams dieeti.

[kurtos ugdymo
poreikiams
pritaikytos vidaus
funkcionalios
edukacines erdvds
vaikams.

{rengtas sensorinis
kambarys.

IJZsi6mimuose
dalyvauja 13

grupiq vaikai.

. Specialiqjq
ugdymosi
poreikiq turindiq
vaikq sekmingas
socializacijos
inicijavimas.

1 .3. Grupese taikoma
alternatyvioji
komunikacija,
strukt[rizuota
aplinka, socialiniq
istorijq kiirimas
dirbant su
specialiqjq
ugdymosi poreikiq
vaikais.
Inicijuojama
diskusija su miesto
specialistais ir
pedagogais apie
STEAM metodikos
taikym4 dirbant su
specialiqjq
ugdymosi poreikiq
vaikais.

fstaigoje isigyta mokymo
priemone,,Bendraukime
paveiksleliais".
Apmokyti pedagogai pagal

poreiki taikyti alternatyvi4j4
komunikacij4, kurti
socialines istorij as, irengti
struktlrizuot4 aplink4
turindiose specialiqj q
poreikiq vaikq grupese.
Surengta apskrito stalo
diskusija ,,STEAM
metodikos taikymas dirbant
su specialiqjq ugdymosi
poreikiq vaikais"
dalyvaujant PPT
specialistams, miesto
pedagogams ir
specialistams.

Pagerintos
specialiqjq
poreikq turintiems
vaikams
ugdymo(si)
s4lygos:
atnaujintas
logopedo
kabinetas.
Pagalbos vaikui
specialistai
aprfipinti
neSiojamais
kompiuteriais,
ugdymo
priemonemis.
Apmokyti 24
pedagogai kaip
dirbti su priemone

,,Bendraukime
paveiksleliais".



i.4.Inicijuoti dalintis
gerqa patirtimi
taikant inovacijas
su miesto
pedagogais.

Surengti
konferencij4
Vilniaus miesto
ikimokykliniq
istaigq pedagogams

pristatant
inovatyvaus
metodo -
naratyvinio
Zaidimo taikymo
galimybes
ikimokykliniame
amZiuje.

Surengta konferencij a apie
naratyvinio Zaidimo, kaip
inovatyvaus metodo taikymo
galimybes ikimokykliniame
amLiuj e Vilniaus miesto
pedagogams. Dalyviq
skaidius - 60.

Vasario menes!
vyko konferencija
Vilniaus miesto
pedagogams.
Dalyvavo 70
pedagogq. Trys
darLelio
pedagogai vykde
konsultacijas ir
mokymus
penkiuose
darZeliuose.

{staigoje vede
keturias atviras
veiklas.

1 .5.

2. UZduotys, neivykdytos ar lvykdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq (jei tokiq buvo)

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, jei buvo atlikta papildomq, svariq istaigos veiklos rezultatams)

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1

2.2.

2.4.
2.5.

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos ve klai
3. 1. Laimetas Erasmus+ projektas,,Orffo metodas
ikimokykliniame ugdyme".

Svietimo istaiga tampa Zinoma kitose
Salyse. Pedagogai igyja daugiau
kompetencijq, motyvacija dirbti,
vaikams ugdymo turinys tampa
ivairesnis. Naui oviu taikymas.

3.2.Laimetas i5 Europos socialinio fondo projektas
STEAM idej q pletoj imas integruoj ant inovatyvi4
,,LEGO Education" metodik4 ikimokyklinio
ugdymo istaigose.

Grupes papildytos inovatyviom
priemonem, praturtintas ugdymo
turinys. Pagerinti vaikq gebejimai,
k[rybi5kumas, mokej imas mokytis.

3.3. [rengtas psichologo ir socialinio pedagogo
kabinetas.

Specialiqjq ugdymo(si) poreikiq ir kitq
ugdymo(si) sunkumq turintys vaikai,
turi galimybg dirbti jq poreikiams
pritaikytoj e, struktflruotoj e aplinkoj e.

Sudarytos s4lygos istaigos
bendruomenei gauti kokybi5kas
psichologo paslaugas.

3.4.
3.5.



veiklos uZduo toki buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkd

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

5. Pa rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

lanselis
5.I . UZduoWs ivykdytos ir vir5ilo kai kuriuos sutaftus ve(inimo rodiklius Labai gera tr
5.2. ULduotys i5 esmes jvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gera tr
5.3. lvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinama tr
5 .4. U Lduotys neivykdytos pagal sutartus vertin imo rodikl i us Nepatenkinama tr

tobulinti
6.1. Laiko planavimas.

6.2.

(Svietimo fstaigos vadovo pareigos)

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifllyma!
- ,- -f
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(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

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

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

M
(vardas ir pavarde)

?;u;

(data)

h** ,b;f^
(vardas ir pavarde) (data)

o$o"



Vilt,l'r,r'l l\1!(',..i: r.'1 i

!}t .,'i.,lrl;i l,illill ..r'!

Alina lrnoviiitvi,hll.,'

l:;s ;rri;,,,,,..'.. *utJos

loas-ot-tf,
(data)(Svietimo istaigos savininko teises ir

pareigas lgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkirno) igalioto asrnens

(vardas ir pavarde)

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

IV SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZUUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9.1 Siekti ugdymo(si) kokybes
gerinimo, kuriant inovatyvias
ugdymo(si) galimybes kiekvieno
ugdytinio pasiekirnq paZangos

uZtikrinimui, individualiq vaiko
gebejimq augimui.

Praturtinti ugdymo(si)
aplink4 moderniomis,
individuali q paLanga,

skatinandiomis
priemondmis, diegti
vaiko iniciatyv4 ir
saviraiSk4, skatinandius
metodus, organizuoti
ugdomuosius proj ektus.

{rengta interaktyvi darbo vieta.
Pravesti dveji mokymai
mokytoj ams, kaip krlrybi5kai
taikyti ugdymo(si) procese
internetinius resursus.
Inovatyviai paZymetos

tradicines Sventes. Grupese
vykdyti ilgalaikiai proj ektai.
Tgsiama sveikatos stiprinimo
programa,,{ sveikatos Sali",
diegiant naujoves, tyrinej ant jq
veiksrningumq individualiai
vaiko oalansal

9.2.Kurti emoci5kai saugiq ir
sveik4 ugdyrnui(si) palanki4
aplink4, palaikyti teigiam4
bendruomenes mikroklimat4.

Stiprinti aktyvios,
pozityvios, pasitikindios
bendradarbiaujandios
bendruomenes kultDrq,
uZtikrinant ger4
mikrokl im atq dar Lely j e.

Dalyvavimas kvalifi kacij os

tobulinimosi seminaruose

,,Pozityvls santykiai, kulturos
formavimas". Dalyvaus visi
istaigos darbuotojai.
Suorganizuoti du netradiciniai
susirinkimai darbuotoj ams,

iSvaZiuoj amasis posedis
pedagogams. Iki liepos 1 d.

atlikta rnikroklimato tyrimo
anahzd, p arengtas planas.

9.3.Gerinti vaikq ugdymo(si)
materialing bazg, modernizuojant
ir atnaujinant lauko Zaidimq
aik5teles.

UZtikrinti vaikq saugum4
modernioje Zaidimq
aik5teleje, skatinti ir
stiprinti vaikq fizini
aktyvum4 ir muzikini
usdvma.

[sigyti nauji Zaidimo aik5teliq

irenginiai, lauko muzikos
instrumentai. Papildytas vaikq
Zaidimo aik5teliq inventorius.
Sudaryta galirnybe idomiai
organizuoti veiklas.

9.4.Gerinti ugdymo proceso

ivairovE, taikyti inovacijas. {sigyti
interaktyviq priemoniq ugdymo
procesui gerinti.

UZtikrinti inovatyvq
ugdymq, perleikiant
vaikams Siuolaikinio
pasaulio naujoves ir
inovaciias. Skatinti

Atnauj inta ir modernizuota
edukacine aplinka skatina vaikq
kflrybiSkum4. [sigyta
interaktyvi lenta, proj ektoriai,
masnetinds lentos.



pedagogus dalyvauti
Salies ir ES projektuose.

Pedagogai dalyvauj a Erasmus*
projekte,,Orffo metodas
taikomas ikirnokykliniame

mgt'

L0. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti ne[ykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

iSkasis faktorius.
10.2. Kitos skubios ir svarbios uZduotys nenumatytos einamaisiais metais.

10.3. Teises ak ikeitirnai.

Vilniaus miesto savivaldybes adminisbraclios
vyriausioji patarcja

Allna Kovalevgkols
(Svietirn5 istaigos savininko teises ir
pareigas lgyvendinandios institucij os

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau.
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