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Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDIMMAS

}gyvendinantpirm4i5strateginir1tikslq-sukurtipaiiaut<t4ry
institucij4, teikianii4 kokybi5k4 ugdym4:

l. KDrybingai ir veiksmingai igyvendinama padiq parengta ir atnaujinta ikimokyklinio
ugdymo programa ,,Augame kartuo', kuri orientuota i Siuolaikinio vaiko poreikius ir tevq
liikesdius. Parengta ir i ugdymo turini integruojama sveikatos stiprinimo programa,,sveikas
vaikas - linksmas vaikas". Parengtos specialiqjq poreikiq vaikq individualios ugdymo(si)
programos.

2. Siekiama auk5tos darbuotojtl kompetencijos ir kulturos, nuolatinio mokymosi ir tobulejimo,
formuojama veikli, atsakinga ir sutelkta bendruomene, gebanti ktirybi5kai dirbti komandose.
Organizuojami komandos stiprinimo mokymai ir dalijamasi lyderyste. fstaigos
bendruomene kurybi5kai reaguoja i pokydius ir taiko naujoves savo darbe.

[gyvendinant antr1 i5 strateginiq tikslq - saugoti ir stiprinti bendruomen6s sveikat4,
formuoti sveikatos stiprinimo Zinias ir igiidZius, sudaryti s4lygas saugiai ir aktyviai
bendruomen6s veiklai:

l. Sistemingai vykdoma sveikatos stiprinimo darielyje analitine-tiriamoji veikla. Sveikatos
stiprinimo veikla lop5elyje-darLelyje apima visus vaikus, alitinka jq amZiaus ypatumus,
poreikius ir interesus. Vykdomi ilgalaikiai sveikatinimo projektai keidia vaikq mitybos
lprodius, vaikai igauna motyvacij4 sistemingai sportuoti ir aktyviai judeti.

2. Palaikomas teigiamas bendruomenes mikroklimatas, kaip s4lyga produktyviam darbui.
Sveikata susijusi su geroves samprata. Demesys gyvenimo kokytei, sveikatos problemq
prevencija, protines, socialines ir fizines sveikatos stiprinimas.

|gyvendinant tredi4 i5 strateginiq tikslq * siekti bendruomen6s nariq tarpusavio supratimo,
empatijos bei pl6sti istaigos bendradarbiavim4 su socialiniais partneriais:

1. Pletojama bendruomenes veikla, bendradarbiaujant su Seima: buvo organizuojami bendri
renginiai, projektai su ugdytiniq -teveliais, istaigoje 2 kartus per metus leidZiamas
laikra5tukas ,,AtZalelir4 akimirkos", kuriame sudeta visa pagrindine darZelio veikla. S!
laikra5tuk4 gauna kiekviena Seima.

2. Formuojamas lop5elio-darZelio fvaizdis, atspindinti veiklos kryptis, rengiant bendrus
projektus su socialiniais partneriais. Sukurta bendradarbiavimo sistema su auk5tojo mokslo
institucijomis, respublikinemis pedagogq asociacijomis. |staigos rySiai su vietos, regiono,
miesto ir respublikos Svietimo istaigomis yra tikslingi, turintys teigiam4 poveiki istaigos
veiklai.



II SKYRIUS
METV vErKLos uZnuorys, REZULTATAT IR RoDTKLTAI

ndiniai pradjusiq metu veiklos rezul tatal
Metq uZduotys (toliau

- uZduotys)
Siektini rezultatai Rezultatq vertinimo

rodikliai (kuriais
vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

t. Kfirybingai ir
veiksmingai

igyvendinti padiq
parengt4 ir
atnaujint4
ikimokyklinio
ugdymo program4,
siekiant ugdytiniq
ugdymosi
paZangos ir
pasiekimq.

Ikimokyklinio
ugdymo programos

,,Augame kartu'o
turinys nuolat
perZitirimas,
atnaujinamas,
derinant su

Svietimo keliamais
tikslais ir
uZdaviniais,
strateginiais
dokumentais bei
atsiZvelgiant i
vaiko ir Seimos
poreikius.
Parengta ir i
ugdymo turini
integruojama
papildoma
stiprinimo
programa ,,Sveikas
vaikas - Iinksmas
vaikas'.. Sukurta ir
idiegta vaiko
pasiekimq
vertinimo sistema,
nuolat perZifirima ir
atnaujinama.

Organizuojami
kvalifikacijos kelimo
kursai, edukaciniai
projektai,
skatinantys ugdymo
proceso tobulinim4.
Parengti
sveikatinimo,
ekologiniai, saugaus
eismo, socializacijos
ir kiti projektai
prapledia ugdymo
programos

igyvendinim4.
Sukurta ir idiegta
vaiko pasiekimq
vertinimo sistema
uZtikrina Seimos ir
istaigos ugdymo
proceso
perimamum4.

lstaigoje buvo
organizuojami 4
kvalifikacijos kelimo
kursai, skatinantys
ugdymo proceso
tobulinim4: ,,Vaiko
emocine sveikata *
sekmes garantas ateityj e":

,,Keliaukim kartu
spalvingu emociiq taku";
,,Gyvenimas audroje";
,,Specialiqjq poreikiq
vaikq ugdymas
ikimokyklinej e istaigoj e".

lstaigoje buvo
organizuojamas Vilniaus
miesto ikimokykliniq
istaigq edukacinis-
meninis projektas,,Kai
uZaugsiu, busiu...".
Parengti 4 ekologiniai
projektai: ..Augalai musq
gyvenime''.,,Globokime
paukltelius Liem1",

,,Vanduo gyvybes
Saltinis", ,,Gamtos
atradimai - Laidliu ir
suZinau";
2 socializacijos: A5 ir tai,
kas mane supa", ,,Augu ir
keidiuosi";
2 sveikatinimo:,,Sveikos
pedos - taisyklinga
laikysena"; ,,Mano
draugas muilas" ir kt.
Sekmingai sukurta ir
idiegta vaiko pasiekimq
vertinimo sistema
uZtikrina Seimos ir
istaigos ugdymo proceso
perimamuma



1.2. Palaikyti teigiam4
bendruomenes
mikroklimat4, kaip
salyg4
produktyviam
darbui.

Demesys gyvenimo
kokybei, sveikatos
problemq
prevencija,
protines, socialines
ir fizines sveikatos
stiprinimas.
Komandinis darbas
pagerina tarpusavio
bendradarbiavimo,
pagarbq kito
nuomones
vertinim4,
gebejim4 valdyti
stres4.

Pletojama istaigos
savivaldos institucij q
bei komandq veikla
itraukiantjas i
istaigos valdym4,
bendram sveikatos
stiprinimo tikslui
pasiekti.
Vykdomos
ankstyvosios
prevencijos
programos leidLia
ugdyti vaikq
tarpusavio santykiq
ir gyvenimo
sunkumq iveikimo
igiidZius.
Organizuojami
netradiciniai
susirinkimai-
vakarones t6vams,
paskaitos sveikatos
temomis,
konsultacijos,
pokalbiai, kviestiniq
specialistq
praneSimai
bendruomenes
nariams.

[staigoje suburtos
strateginio plano ir
metinio veiklos plano
rengimo bei stebesenos
grupes, kurios
koordinuoja strateginio
plano ir metinio plano

igyvendinim4.
Suburta sveikatinimo
grupe, kuri koordinuoja
tgstinio projekto,,Sveikas
vaikas - linksmas vaikas"

igyvendinim4.
Toliau vykdomos
ankstyvosios prevencijos
programos ,,Zipio
draugai" ir,,Kimochis".
Suorganizuotos
netradicines vakarones
tevams: ,,Sventasis
Martynas - Ganiavos
pabaiga",,,LopSiniq
v akarai", suorganizuoti
mokymai tevams

,,Smurto prevencija: kaip
padeti vaikams
apsisaugoti nuo smurto".

Pletoti
bendruomenes
veikl4,
bendradarbiaujant
su Seima.

1.3. Svietimo paslaugos
gristos
bendradarbiavimu,
optimaliai tenkina
vietos
bendruomenes
poreikius.
Organizuojami
seminarai tevams
apie pozityvq vaikrtr
ugdym4,
sveikatinim4 ir pan.

Sukurta lopSelio-
darZelio ir Seimos
bendradarbiavimo
sistema.
Geras ir savalaikis
tevq informavimas,
dalyvavimas
lopSelio-darZelio
gyvenime, efektyvi
parama istaigai,
kvalifikuota Svietimo
pagalba Seimai.

fstaigoje buvo
suorganizuota
bendruomenes diskusija
su VGTU mokytojais
,,Raktai isekmg".
80 proc. istaigos
bendruomenes nariq
dalyvavo mokymuose:
,,Darbas su tdvais,
auginandiais vaikus su
astizmo spektro
sutrikimu";,,Pagalba ir
pararna Seimai: kodel,
kada ir kaip j4 suteikti?";
,,Smurto artimoje
aplinkoje atpaZinimas ir
mokyklos darbuotojq
veiksmai, kilus itarimui
del smurto artimoje
aplinkoje"; ,,Smurto
prevencija: kaip padeti
vaikams apsisaugoti nuo
smurtot'.



l.4.UZrikrinti
sklandZi4
specialiqjq
ugdymosi poreikiq
turindiq vaikq
integracij4 ir jq
ugdymo kokybes
gerinim4.

UZtikrinama
gerove kiekvienam
vaikui, lankandiam

istaig4.
Parenglos
specialiqjq poreikiq
vaikq individualios
ugdymo(si)
programos.

Vaiko geroves
komisija
bendradarbiaujant su

specialistq komanda
ir tevais sudaro
individualius
pagalbos vaikui
planus, programas,
teikia konsultacijas,
rekomendacijas
ugdytiniq tdvams,
dirbantiems
pedagogams.

Parengta l0 individualiq
ugdymo(si) programq,
vaikams turintiems
specialiqj q ugdymo(si)
poreikiq. Vykdomos
logopedo ir psichologo
konsultacijos tevams.
Specialistai ir pedagogai
kele savo kompetencijas
ir tobulino gebejimus
ugdant specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq
turindius vaikus,
dalyvaudami
mokymuose:

,,Specialiqjq poreikiq
vaikq ugdymas
ikimokyklinej e istaigoj e" ;

,,Ikimokyklinuko raidos
krizes irjq s4veika. Kaip
atpaiinti nerim4
keliandius signalus?";

,,Siuolaikines logopedij os
ir logoterapijos
aktualiios".

3. uZduotys ar veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldom buvo atlikta svar veiklos rezultatams

UZduoWs / veiklos Poveikis Svietimo istaisos veiklai
3.1. Stiprinant vaikq emocing sveikat4, kaip
konsultuojanti istaiga dalyvaujame Europos
socialinio fondo fi nansuojamame proj ekte
,,Keliaukim kartu spalvingu emocijq taku". M[isq
istaigos pedagogai supaZindina ir prakti5kai moko
Roki5kio miesto ikimokyklinio ugdymo istaigq
pedagogus dirbti su socialinio ir emocinio ugdymo
programa,,Kimochi", kuri ugdo penkias esmines
socialines ir emocines kompetencijas (CASEL):
savgs paZinim4, savgs valdym4, socialini paLinimq,
santykiq k[rimo igldZius, atsaking4 sprendimq
priemim4. [staigos pedagogai dalinasi teorinemis
Ziniomis su Roki5kio miesto ikimokyklinio ugdymo
istaigq pedagogais apie vaikq akademiniq,
socialiniq ir emociniq gebeiimu ugdymo dcrme.

Projekto igyvendinimo metu parengtas
patarimq ir priemoniq komplektas
,,Keliaukime kartu spalvingu emociiq
taku" t6vams ir pedagogams,
dirbantiems su2-4 metq vaikais,
tevams ir pedagogams. Sis patarimq ir
priemoniq komplektas pades suprasti
vaiko jausmus, elgesio prieZastis, gaus
patarimq, kaip padeti vaikui ir
bendradarbiauti su juo siekiant geresniq
socialiniq emociniq brandos pasiekimq.



bendravimo ir bendradarbiavimo su Seima
praktinius aspeklus, gebejimq atpaLinti ir ivardinti
.iausmus per kDno kalba ir pan.

3.2.

-r.-1 -

3.4.

ir rezultatai

Siektini reniltatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS
reztltat kdant uZduotis rmas

UZduodiq ivykdymo apraiymas PaZymimas atitinkamas
lanselis

5.1. UZduotys ivykdytos ir viriijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai E
5.2.Uldlotys i5 esm€s ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai n
5.3. fvykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai I
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

5.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

kurias no

Direktore
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

at

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Egle Vamiene
(vardas ir pavarde)

s ir pavarde)

2020-01-16
(data)

7. [vertinimas, jo pagrindim.as ir siulymai:
paola Serc'c*r ai, luctl- q.'*.- Pr.l

ag 6q pri, i,'nr'Za,t ffi
(mokykloie - mokyklos tarybos (para5as)

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

i io< lt's
dtOL.t

/t,a',,,
?o oL i{
(data)

6. l. Konfl iktiniu. kriziniu situacii
6.2. Darbas su vaikais. turindiais s iali SI

8. |vertinimap, jg pagrindimas ir siiil



slgt, ,11
vietimo iMigo{fsavinin{g[ teises ir (vardas ir

(dal ininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos lvertinimas thrtq- fu't0t
v

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Kitq metq uZduotys9.
(n

kffir.
taaoLtq

(data)

nustatomos ne maZiau kaip 3 rne au 5 uLd )

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nusta$4os
uZduotys ivvkdvtos)

9.1. Ktirybingai ir
veiksmingai igyvendinti
padiq parengt4 ir atnaujint4
ikimokyklinio ugdymo
program4, siekiant
ugdytiniq ugdymo(si)
pasiekimq gerinimo,
atsiZvelgiant i individuali4
vaiko paZang4.

Ilgalaikiai ir trumpalaikiai
pedagogq veiklos planai ir
kasmetines ataskaitos skatins
ugdymo proceso tobulinim4,
siekiant ugdytiniq ugdymo(si)
pasiekimq gerinimo,
atsiZvelgiant i individuali4
vaiko paZang4. Ikimokyklinio
ugdymo programos,,Augame
kartu'o turinys nuolat
perZi[rimas, atnauj inamas,
derinant su Svietimo
keliamais tikslais ir
uZdaviniais, strateginiais
dokumentais.
Atnaujinti sveikatos
stiprinimo program4,,Sveikas
vaikas - linksmas vaikaso'.
Atnaujinti vaiko pasiekimq
vertinimo sistem4, siekiant
ugdytiniq ugdymo(si)
pasiekimq gerinimo,
atsiZvelgiant i individuali4
vaiko paZang4

|gyvendinama atnauj inta
ikimokyklinio ugdymo
programa,,Augame kartu",
siekiant ugdytiniq ugdymo(si)
pasiekimq gerinimo,
atsiZvelgiant i individuali4 vaiko
paLangq.
Atnaujinta ir i ugdymo turini
integruoj ama papildoma
sveikatos stiprinimo programa

,,Sveikas vaikas * linksmas
vaikasoo.

Atnaujinta vaiko pasiekimq ir
vertinimo sistema, siekiant
ugdyiniq ugdymo(si) pasiekimq
gerinimo, atsiZvelgiant i
indivi duali 4 v aiko paZangq.
Parengtos specialiqj q poreikiq
vaikq individualios ugdymo(si)
programos.
Vykdomos nuolatines ugdymo
proceso veiksmingumo ir
efektyvumo stebesenos ir
atl iekama r ezultafi4 analizb.

9.2. P alaikyti teigiam4
bendruomenes
mikroklimat4, kaip sQlyg4
produktyviam darbui.

Kurti neformaliai veikiandias
savivaldos institucij as.
Komandinis darbas pagerins
tarpusavio bendradarbi av im1,
p'agarbq kito nuomones
vertinim4, gebej im4 valdyti
stres4.
Pageres komunikacij a tarp
bendruomenes nariu.

Pasitikej imo ir savitarpio
supratimu gristi bendruomen6s
nariq tarpusavio santykiai.
Vykdomos ankstyvosios
prevencijos programos,,Zipio
draugai",,,Kimochis" leidLia
ugdyti vaikq tarpusavio santykiq
ir gyvenimo sunkumq iveikimo
ie[dZius.



Vykdyti ankstyv4sias
prevencijos programas.

Organizuoj ami netradiciniai
susirinkimai-vakaronds,
paskaitos sveikatos temomis,
konsultacijos, pokalbiai,
kviestiniq specialistq prane5imai
bendruomenes nariams.

9.3. Gerinti vaikq
ugdymo(si) materialing
bazg, isigyjant Siuolaikiniq
ugdymosi priemoniq,
pletojant informaciniq
technologijq naudoj im4
ugdymo procese.

Garso, v aizdo aparattiro s

!sigij imas. Kompiuteriniq
programq isigijimas
specialistams. Vaikq veiklai
skirtq priemoniq atnauj inimas
(tyrinej imui, eksperimentams,
mqstymo ir kalbos lavinimui,
nusiraminimui).

Atnaujinta ir modemizuota
edukacine aplinka skatina
kflrybiSk4, inovatyvq ir
visapusi5k4 ugdymo proces4.

[rengtas sensorinis kambarys
padeda vaikams nusiraminti,
atpalinti savo jausmus, juos
valdvti.

9.4. Kurti saugi4 ir sveik4,
skatinandi4 veikti aplink4,
pletojant lauko edukacines
aplinkas.

Dalyvauti kiino kulttiros ir
sporto remimo projektuose
savivaldybes bei respublikos
mastu. Palaipsniui kurti
,,lauko darZelio" id€ja
pagrist4 vaikq ugdymo
gryname ore sistem4.

frengtos Siuolaiki5kos vaikq
aktyvaus sportavimo erdvds,
apr[pintos sportiniu
inventoriumi. Sudarytos s4lygos
vaikq judejimui, galimybe

idomiai ir prasmingai
organizuoti j udri4 veikl4.
Sukurtas inovatyvus, gamtines
s4lygas i5naudojantis vaikq
ugdymo modelis, aktyv[s,
sporti5ki, sveik4 gyvenimo biid4
Dropaguoi antvs oedasosai.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bnti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo vadovu)
10.1. Zmogi5kieji faktoriai
I 0.2. Finansavimo stoka
10.3. Teises aktq pasikeitimai

'iaurhf,
l"t-r" l$lc*

I
'ftt/

ses lf

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(5vietimo istaigos vadovo pareigos)
2010-o3-.tL

(data)

mau

(paraSas)


