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STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

8. STRATEGINIAI TIKSLAI IR UZDAVINIAI
2018 metq istaigos metiniai tikslai:

1. fgyvendinti savit4 ugdymosi programq, diegti duomenq analizg ir isivertinimu grist4

kokybes kultUr4.

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 rySius su naujais ir esamais partneriais.

LopSelis-darZelis ,,Gintardlis" - istaiga, kurioje ugdomi lietuviq, lenkq ir rusq

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

Sventes. Ugdymas remiasi tautq kultiirq vertybiq puoselejimu: tautq tradicijomis, paprodiais,

kultflros paveldu ir pagarba.

Vaikai ir Seimos lop5elyje-darilelyje gauna specialistq: psichologo, socialinio

pedagogo, lo gopedo profesional i4 pagalbq.

fstaigoje i5pletota savivaldos institucijq veikla: aktyviai veikia ,,Apskrito stalo

diskusijq klubas", kur teveliai teikia idejas, siiilo sprendimus del aplinkos ktirimo, bendry

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

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

perduoda informacij4 kitiems grupes tevams.

Vykdomi reguliartis kasmetiniai tevq nuomones apie istaigos veikl4 tyrimai.

Vykdome paramos akcij4,,PradZiuginkime vieni5us Zmones" puoselejant vaikams

Sias pilieti5kumo vertybes: pagalb4 vargstantiems ir stokojantiems, galimybg dZiaugtis su kitais

(globojam seneliq namus).



Taikoma lauko pedagogikos metodika, remiantis Siaures Saliq gerqia Nord Plus

projekto ,,K[rybi5ki vaikai" patirtimi (istaiga dalyvavo tarptautiniame projekte Lietuva, Latvija,

Norvegija).

Kiekviena grupe nuolat kuria naujus ugdymo centrus, papildo juos lvairiomis

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

priemoniq. Ugdomoji veikla vyksta ne tik darZ,elio, bet ir kitose miesto erdvese.

Siekiant kokybi5kesnio ugdymo uZtikrinimo, i5plestas ugdymo turinys vykdant

projektines veiklas: dalyvavome LEU Raidos ir psichologijos katedros bei Zaidimq tyrimq

laboratorijos inicijuotose projektinese veiklose, Erasmus+ projekto ,,Naratyvinio Zaidimo ir

mokymosi erdvds" (Lietuva, Suomija, Lenkija, Jungtine Karalyste) veikloje. [staigos pedagogai

lsitraukia !tarptautinius projektus, konferencijas, skaito praneSimus, dalijasi ger4lapatirtimi.

fstaigos bendradarbiavimo rySiai su kitomis Lietuvos ir Vilniaus miesto

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

veikl4, skatinantys istaigos bendruomeng tapti besimokandia bendruomene.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultatanrar

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys

ivvkdvtos)

Pasiekti r ezultatai ir jq
rodikliai

1.1. Modernizuoti
ugdomqj4
aplink4,
siekiant skatinti
vaikq fizini ir
menini
aktyvum4.

Pritaikyti lauko
erdves
skatinandias

vaikq akryviq ir
kurybiSk4 veikl4,
kuri tenkintq
vaikq aktyvumo ir
judejimo poreiki.

[rengti vidaus
inovatyvias
erdves, pritaikytas
specialiqjq
poreikiq
turintiems
vaikams.

lsigti keturi sertifikuoti
lauko Zaidimo irengimai
ir atnaujintos keturios
Zaidirrrr4 aik5teles.

Papildytas ir praturtintas

ugdymo(si) procesas

moderniomis ugdymo
priemon6mis (sensorinis

kampas, 7

manipuliacines lentos
ant sienq).

.Atnaujintos Laidimq
aikSteles.

isigyta keturi sertifikuoti
lauko Zaidimo irengimai.
Papildytas ir praturtintas
ugdymo(si) procesas
naujomis priemonemis,

isigytos manipuliacines lentos
ant sienq, isigytas sensorinis
kampas, tyrinejimo stalai,
kinetinis smelis, lego
educated rinkiniai, mokomieji
plakatai, loginiai kaladeliq
rinkiniai, sporto sales
inventorius, knygos ir Laislai.

1.2.Aktyviai
vykdy.ti
Patydiu

Nuolat stiprinti
pagarbq,
drausi5ka ir

Suorganizuotas ir
ivykdytas tgstinis
darZelio proiektas

.Suorganizuotas ir lvykdytas
tgstinis darZelio projektas
"Mokomds svventi



prevencij4
dari,elyje.

saugq
bendravim4 bei
bendradarbia-
vim4 tarp visq
darZelio
bendruomenes
nariq (vaikq,
pedagogq, tevq,
kitq lstaigos
darbuotojq.

,,Mokomds gyventi
draugiBkai".
Vykdytos ivairios
draugiSk4
bendradarbiavimq tarp
vaikq skatinandios
veiklos grupese.

Suorganizuoti ir ivykg
seminarai pedagogams

bei istaig4 lankandiq
vaikq tevams patydiq
prevencijos temomis.
Dalyvavimas
kasmetineje ,,Veiksmo
savaiteje Be patydiq",
kuri4 inicijuoja Vaikq
linija.
SvietejiSki straipsniai
patydiq prevencijos
temomis lstaigos
internetineje
svetaineje.

draugiSkai". Projekte
dalyvavo visos darLelio
grupes. Vaikai mokesi
bendradarbiauti tarpusavyje,
konfliktus sprgsti
konstruktyviai, mokesi pagirti
vieni kitus. { veiklas isitraukti
buvo skatinami ir vaikq tevai,
stiprinant toki vaikq elgesi ir
namuose;
.Vykdytos ivairios draugi5k4
bendradarbiavim4 tarp vaikq
skatinandios veiklos grupese
(pvz., ,,Draugi5kq darbq
kibireliai", ,,5 Zingsniai tolyn
nuo patydiq'., ,,Gelbdtojai nuo
patydiq ir skriaudikq",
,,Sekliq akademija: mokomes
susekti ir pagirti kito
draugiSk4 elgesi",

,,Draugystes medis" ir kt.).
.Suorganizuoti ir ivykE
seminarai pedagogams bei

istaig4 lankandiq vaikq
tevams patydiq prevencijos
temomis: "Pozitpus vaikq
drausminimas" (tevams,

dalyvavo 17 tevq) ir
,,Pagarbus bendradarbiavimas
su tdvais'o (pedagogams,

dalyvavo 15 pedagogq)
.Dalyvavimas kasmetineje
"Veiksmo savaiteje Be
patydiq", kuri4 inicijuoja
Vaikq linija;
.Svietej i5ki straipsniai patydiq
prevencijos temomis istaigos
internetineje svetaineje.
Atnaujintas straipsnis:,,Tiktai
skirtinei. netiketai pana5tis".



l.3.Modulinio
priestato
statyba

UZtikrinti vaikq
saugum4
modulinio
priestato statybq

metu.
Organizuoti
sklandq ir laiku
grupir+ ikUrim4,
irengti erdves,

lavinandias vaikq
kompetencijas.
Aktyviai
bendradarbiauti
su statybos
imone.

Bus Siuolaiki5kai ir
moderniai irengtos
Se5ios grupes.

.Modulinio priestato statybq

metu buvo uZtikrintas vaikq
saugumas.
.Se5ioms modulinio priestato
grupems isigytos visos
ugdymui reikalingos
priemones.
UZduotis lvykdyta i5 dalies,
nes modulinis priestatas

nepastatytas.

1.4. Specialiqjq
poreikiq
turindiq vaikq
integravimas i
grupes.

Stiprinti
pedagogq
gebejimus

atpaLinti vaikq
ugdymosi
sunkumus ir
nustatyti reikiam4
pagalbq.

Pedagogai dalyvaus

seminaruose, kuriuose
tobulins Zinias kaip
dirbti su specialiqjq
poreikiq turindiais
vaikais.
Dviejose grupese

sudarytos s4lygos
judejimo negali4
turintiems vaikams.

.Pedagogai

kvalifikacijos
dalyvavo

kelimo
kursuose, tobulino Zinias kaip
dirbti su specialiqjq poreikiq
turindiais vaikais. |staigoje
buvo suorganizuotas
seminaras pedagogams tema:

"Darbas grupeje su vaikais,
turindiais ivairiapusi raidos
sutrikim4: isitraukimas,
ugdymas, bendradarbiavimas
su t6vais" dalyvavo 25

pedagogai. Logopedes ir
socialine pedagoge dalyvavo
dviejose mieste organizuotose
metodinese- praktinese
konferencijose; 21 pedagogas

dalyvavo specialistq
konsultacijoje lop5elyje-
darLelyje,,C iau5kutis" .

.Dviejose grupese sudarytos

s4lygos judejimo negaliq
turintiems vaikams. frengtas
pandusas ir liftas. Grupes
aplinka ir sanitariniai mazgai,
pritaikyi turintiems judejimo
negalia vaikams.

aild ar iwkdytos i5 dalies d6l numatytq rizikq fiei tokittr buvo
UZduotys PrieZasWs, rizikos

2.1. Modulinio priestato statyba Modulinis priestatas dar nepastatytas.

))
2.3.
2.4.
2.5.



3. Uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
buvo atlikta papildom svan veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. I .Vaikq saugumo uZtikrinimas. Vaikq saugumo uZtikrinimui irengta
durq kontroles sistema ir automatiniai

vartai.

3.2.
J.J.
3.4.

3.5.

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rczultatai

ir jq rodikliaiSiektini rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATIJ VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. rEZII kdant uZduotis rmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduofvs iwkdytos ir vir5iio kai kuriuos sutarfus vertinimo rodiklius Labai geraifi
Gerai E

Patenkinamai E
Nepatenkinamai tr

5.2. UZduotvs i5 esmes iwkdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.3. Iwkdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutafius vertinimo rodiklius

6.t. irkimu aktualiios ir ai.

6.2.

&actua fro$ooil*'ri
(vardas ir pavarde)

lQ|e'0r,'of
(data)mo istaigos vadovo pareigos)



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SII]LYMAI

7. lvertinimas, jo rindimas ir siulymai: I

(data)

4o/9 o Z ez
(vardas ir pavarde)

ht+A/os bWTefr
(-okykloje - mokyklos tarybos (paralas)

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

Direktore

gXiillfn,*tA+Sffi#tininko teises ir
pryigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

htesto I'avivaldybes admini-sfraci

l, kultflros ir sPorto dePartamento

(vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas lil/04, kl'U'

-

IV SKYRIUS
KrTV METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI rR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daueiau kaip 5 uZd

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkdvtos)

9.1. Praplesti lauko erdviq
funkcionalum4, tenkinant vaikq
aktyvumo ir judejimo poreiki,
turtinant sportines veiklos
erdves.

9.1 .1 . fkurta aktyvumo ir
judejimo poreikiams

pritaikyta j udej imo zona
lauko aik5teleje.

9. 1. 1. l.frengtas sporto
aik5tynas.

9.2. Modernizuoti vidaus
edukacing aplink4 vaikams,
pritaikyt4 ivairiems metodams,
ugdymo formoms, budams
dieeti.

9.2.l.fkurtos ugdymo
poreikiams pritaikytos
vidaus funkcionalios
edukacines erdves
vaikams.

9.2.1.1.[rengtas sensorinis
kambarys.



9.3. Specialiqjq ugdymosi
poreikiq turindiq vaikq
sekmingas socializacijos
inicijavimas.

9.3.1.Grupese taikoma
alternatyvioji
komunikacija,
struktiirizuota aplinka,
socialiniq istorijq
klrimas dirbant su

specialiqjq ugdymosi
poreikiq vaikais.
9.3.2.Inicijuojama
diskusija su miesto
specialistais ir
pedagogais apie STEAM
metodikos taikym4
dirbant su specialiqjq
ugdymosi poreikiq
vaikais.

9.3. 1. 1. fstaigoje isigyta
mokymo priemone

,,Bendraukime paveiksleliais".
9.3.1.2. Apmokyti pedagogai
pagal poreikitaikyti
alternatyviqj 4 komunikacij 4,
kurti socialines istorijas, irengti
struktiir izuo t4 aplinkq
turindiose specialiqjq poreikiq
vaikq grupese.

9.3.2.1. Surengta apskrito stalo
diskusij a,,STEAM metodikos
taikymas dirbant su specialiqjq
ugdymosi poreikiq vaikais"
dalyvauj ant PPT specialistams,
miesto pedagogams ir
specialistams.

9.4. Inicijuoti dalintis ger11a

patirtimi taikant inovacijas su

miesto pedagogais.

9.4.1. Surengti
konferencij4 Vilniaus
miesto ikimokykliniq
istaigq pedagogams
pristatant inovatyvaus
metodo - naratyvinio
Laidimo taikymo
galimybes
ikimokykliniame
amZiuie.

Surengta konferencij a apie
naratyvinio Zaidimo, kaip
inovatyvaus metodo taikymo
galimybes ikimokykliniame
amZiuje Vilniaus miesto
pedagogams. Dalyviq skaidius

- 60.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
tur6ti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

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

10.3. Teises ikeitimai.

Mlniaus miesto savivaldybes administracijos
Svietimo, kulttros ir sporto departamento
Direktorc

a1;o6ryti.
20 1 pareigas igyvendinandios institucijos

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

SusipaZinau. .

ol*l'v*;ba*
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

,ffir-
.-&atd) (vardas ir pavarde)

b/44/-3
(d"t")

(vardas ir pavarde)
M tal?u-ze4-


