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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

(rrumpai aptariamos svietimo t."ff;ififfi?*T.ij;li#i',1;,-"n$::lffilfros prano igvvendinimo krvptvs ir

Strateginiai tikslai
1. Uztikrinti kokybiSk4 vaikq ugdym4 ir visapusiSk4 lavinim4 modernioje, saugioje ir sveikoje
aplinkoje.
2. Pritalkyli ugdymo turini pagal kiekvieno vaiko poreikius ir i5gales, kad jis brgstq kaip
asmenybd, ugdytqsi pilieting ir tauting savimonE, igytq kompetencijq, bttinq tolimesniam
mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gywenimui Siuolaikinej e visuomendj e.
UZdaviniai
1. Kurybi5kai r,ykdyti istaigos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, visapusi5kai
ugdyti dorinds, kult0rines ir socialines brandos pagrindus ir kompetencijas.
2. lgyvendinti pritaikyt4 ugdymo turini pagal kiekvieno vaiko poreikius ir iSgales, padeti
kiekvienam augti ir ugdytis pagal Prie5mokyklinio ugdymo bendroje programoje ivardltas
kompetencijas.
3. Sutelktomis specialiqjq pedagogq komandos jegomis koreguoti ir tenkinti vaikq specialiuosius
poreikius.
4. Plesti vaikq savirai5kos galimybes per ivairiapusE veikl4, itraukiant i proces4 Seimas ir
bendruomeng.
5. Sukurti savit4 ugdom4j4 aplink4 pagal vaikrl amLl4, poreikius, pomegius ir galias, skatinandi4
kurti, tyrineti, stebeti ir motyr,.uotq paZinti pasauli.
6. Sukurti jaukias, saugias ir esteti5kas vaikq Laidim,4 ir veiklos aik5teles lauke. Dali ugdomosios
veiklos perkelti i artimiausi4 naturali4 aplink4.
7. Atnaujinti ir renovuoti istaigos bendro naudojimo patalpas.
Metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys
1. Kurybi5kai vykdeme istaigos ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas, visapusi5kai
ugdeme dorinds, kult[rines bei socialines brandos pagrindus ir kompetencijas, reikalingas
tolesniam mokymuisi mokykloj e :
1.1. igyvendinant dorinio ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Kimochis" buvo stebeta 16 atviry
veiklq ir teiktos konsultacijos, teiktos rekomendacijos del planavimo ir praktinio darbo;
1.2. dalyvavome Salies mastu organizuotoje akcijoje S4moningumo m6nuo ,,Be patydiq" 2019 m;
1.3. prisijungeme prie pilietines iniciatyvos ,,Tarptautine tolerancijos diena".
1.4. istaiga daiyvavo projekte ,,Saugios aplinkos mokykloje kurimas II". Bendruomends nariai

ilino Zinias emociirtr, streso, konfliktiniq situaciiu valdymo ir komandinio darbo srityie. Vaikai



ir teveliai gavo individuali4 psichologq pagalb4.
2. Vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimas vyko 2 kartus per metus, vaikq paLangabuvo aptariama
mokslo metq pabaigoje Mokytojq taryboje, su tevais pasiekimai buvo aptariami 1 kart4 per metus.
Aptariami vaikq pasiekimai, numatomi ir koreguojami tolesnio ugdymo planai 2 karrus per metus.
Nuolatine refleksija vaikq paZangos ir pasiekimq klausimais padejo tobulinti ugdymo proces4.
3. Sutelktomis specialiqjq pedagogq komandos jegomis koreguoti ir tenkinti vaikq specialiuosius
poreikius:
3.1. 2019 m. balandlio 2 d. minejome tarptauting autizmo supratimo dien4, sodinome su visa
bendruomene,,Supratimo medi";
3.2.2019 m. kovo 21 d. Sventeme pasaulinq Dauno sindromo dien4, prisijungdami prie ,,skirtingq
kojiniq akcijos";
3.3. specialiojo ugdymo grupiq ugdytiniq sporto Svente ,,Sveika, vasarao'.
3.4. specialiqjq ugdymosi poreikiq vaikai su teveliais ir pedagogais dalyvavo respublikineje
kflrybiniq darbeliq parodoje ,,Mes visi labai skirtingi".
4. Pleteme vaikq saviraiSk4 per ivairiapusg veikl4:
4.1. kolegiali veikla istaigos pedagogams ,,Zaidimq valandele lauke";
4.2.edttkacineprograma,,PaukiteliaiZiem1''
4.3. i5ryka i sen4ji Pasvalio park4 su visa bendruomene;
4.4. Rudenelio Svente. Sveikatingumo diena,,AS sveikas ir stiprus";
4.5. Judumo savaite;
4. 6. stebej imai, tyrinej imai,,Y abzdZiq vie5butyj e" ;
4.7.|<nrybines raiSkos savaite: tyrinejimai su sniegu.
5. Ktreme savit4 ugdom4j4 aplink4 pagal vaikq amLil4, poreikius, pomegius ir galias, skatinandi4
kurti, tyrineti, stebeti ir motyvuot4paiinti pasauli:
5.1. prapleteme istaigos darLy,,Iki Sodindiaus" konkurse laimedami stacionarq Siltnami;
5.2. pastateme ,,VabzdZiq vie5buti" stebejimams ir tyrinejimams (STEAM ugdymas);
5.3. irengeme ugdymo priemoniq ir Zaislq sandeli lauke;
5.4. suremontuotos ir atnaujintos dvi III korpuso ikimokyklinio ugdymo grupes dalyvaujant ES
hnansuoiamame proiekte ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas".

II SKYRIUS
METU VETKLOS UZUUOTYS' REZULTATAT IR RODTKLTAT

1. Paerindiniai nradiusiu metu veiklos rezr Itatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys

iwkdvtos)

Pasiekti r ezultatai fu jy
rodikliai

1.1. UZtikrinti
efektyvi4
lopSelio-darZelio
veikl4.

Lop5elio-darlelio
veikl4
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galioj andirl teises aktq
reikalavimus.

o Iki rugsejo 1 d.
atnaujinti arba naujai
parengti tvarkos apra5ai,
reglamentuojantys

istaigos veikl4.
o Iki birZelio 1 d.
atnaujinta istaigos darbo
apmokejimo tvarka.
o Iki rugsejo 1 d.
atnaujinti arbanaulai
parengti 2 ar daugiau
pareigybiq apraSymai.
o Iki sruodZio 31 d.

1. Parengtas istaigos
Pedagogines veiklos
prieZiuro s organizavimo
ir r,ykdymo tvarkos
apra3as ir patvirtintas
2019 m.balandLio 2 d.
direktoriaus f sakSrrnu Nr.
v-7.
2.Parenglas istaigos
Ugdymo dienq
lankomumo apskaitos
tvarkos apra5as 2019 m.
rugsejo 16 d. direktoriaus



parengtas lop5elio-
dar1eho strateginis
planas 2020-2022 m.

isakymuNr. V-12.
3. Parengtas istaigos
strateginis veiklos planas
2020-2022 m.
4. Atnaujinta istaigos
darbo apmokejimo tvarka
patvirtinta 2019 m.
rugsejo 16 d. direktoriaus
isakvmu Nr. V-10.

1.2. Inicijuoti
lopSelio-darZelio
ugdomosios
veiklos

isivertinim4.

Parengta lop5elio-
darielio vidaus

isivertinimo sistema.

. Iki balandZio 1 d.
sudaryta vidaus
isivertinimo darbo grupe.
o Iki birZelio 1 d.
parengtas vidaus
isivertinimo planas.
. Iki spalio 1 d. atlikta
veiklos isivertinimo tevq
ir pedagogq apklausa.
o Iki gruodZio 1 d.
apibendrinti vidaus
isivertinimo apklausos
r ezultatai ir p ateikto s
veiklos tobulinimo
rekomendaciios.

Moky.tojq tarybos
posedZio metu nutarta
atideti isivertinimo
rykdym4, kol bus
parengta nauja
ikimokykliniq istaigq
vidaus fsivertinimo
tvarka intemetineje
platformoje.

1.3. Dalywauti
,,Lyderiq laikas
3" pokydiq
projekto
iglwendinime.

Lop5elio-darLelio
bendruomene dalyvaus
pokydiq projekto

,,Lyderiq laikas 3"
veiklose.

) proc. lstalgos
pedagoginiq darbuotojq
dallvaus projekto
veiklose.

1. 2 pedagoginiai
darbuotojai t. y. 5 %keIe
kvalifikacij4
pasirinktuose lyderystes
studij q specializuotuose
moduliuose.
2. lgfias Zinias reflektavo
kolesoms.

1.4. Kurti irlar
atnaujinti saugias
edukacines
erdves/
ugdymosi
aplinkas,
padedandias
veiksmingai
siekti
ugdymo(si)
tikslq
iglvendinimo.

o Sudarytos s4lygos
vaikq saugumui
lopSelyje-darielyje
uZtikrinti.
o Sukurta esteti5ka ir
patraukli ugdymo(si)
aplinka.

o Iki rugsejo 1 d.
sukurta nauja edukacine
erdve skirta palinimo
kompetencijai ugdyi.
o Iki rugsejo 1 d.
suremontuota 30 proc.
bendro naudojimo
koridoriq ir laiptiniq.
o Iki rugsejo I d.
suremontuotos ir
atnaujintos dvi III
korpuso ikimokyklinio
ugdymo grupes
dalyvaujant ES
fi nansuoj amame proj ekte
,,Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas".
o Iki spalio 1 d. nauiai

1. frengtas ,,YabzdLiq
vie5butis" stebejimams ir
tyrinejimams (STEAM
ugdymas) 2019 m. spalio
11  d .
2. Prapleteme istaigos
darLy,,Iki S odindiaus"
konkurse laimedami
stacionarq Siltnami.
3. Suremontuotos ir
atnaujintos dvi III
korpuso ikimokyklinio
ugdymo grupes
dalywaujant ES
fi nansuoj amame proj ekte
,,Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
prieinamumo didinimas".



irengta viena Zaidimq
aik5tele kuri atitiks
Lietuvos higienos
nornos HN 75:2016
,,Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdyrno
programq vykdymo
bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai"
nuostatas.
. Iki rugsejo 1 d. seni
Laidimq aik5teles
irengimai pertvarkyti
pagal Lietuvos higienos
nornos HN 75:2016
reikalavimus.
o Iki rugsejo 1 d.
irengtas kDno kulturos ir
sportiniq Zaidimq
kambarys.

Z. Uitd tos ar irykdytos i5 dalies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotvs PrieZastvs" rizikos

2.1. Uldnotis 1.2.,,Inicijuoti lop5elio-
darZelio ugdomosios veiklos isivertinim4"
neivykdlta.

Atideta sekantiems metams.

2.2.
2.3.
2.4.
2 .5 .

uzduotys ar veikloso kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet lvykdytos
ildoma, iei buvo atlikta papil staiqos veiklos rezultatams

3.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatltos
Pasiekti rezultatai ir jq

rodikliai



\

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. rezrrlta kdant uZduotis imas

UZduodiq irykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5.1. UZduotys ir,ykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai fl
5.2.uLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai X
5.3. Ivykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai n

6.1. Asmeninis veiksmi
6.2. Y adovavimas Zmonems.
6.3. Vadovavimas

6. Kom kurias nordt tobulinti

IV SKYruUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir siulymai: direktoriaus veiklos uZduotys ivykdyos nepilnai,
veikl4 siulome vertinti gerai.

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas gl € t&,f
-

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

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

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovaujantis vertinama, ar
nustatvtos uZduotus iwkdwtns)

9.1. Stiprinti pedagogq gerosios
patirties sklaid4 ir kolegialq
mokvmasi.

o Organizuojamas
s4moningas ir kryptingas
pedagogq mokymasis.

r Per metus organizuoti ne maZiau
kup 2-3 mokymai.
o 1-2 mokymosi vizitai i kitas



75:2016 reikalavimus.
o Iki rugsejo 1 d. irengtas kflno
kultrfros ir sportiniq Zaidimq
kam

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

suderinus su Svietimo istaisos vadovu
i5kieii faktoriai (darbuotoiu kaita. laikinas nedarbinsumas ir kt.

10.2. Teises kaita ar iu nebuvimas.
10.3. Force majore (ivykiai ar aplinkybes, kuriq negalima nei numatyt, i5vengti ar konholiuoti) arba


