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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGWENDINIMAS

(Trumpaiaptar iamos5viet imoistaigosstrateginiop|anoir !staigos.
ir pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

f gyvendinant 2017 -201 9 m. Lop5elio-d arLelio strategin! planq ir 2019 metq Veiklos plan4
buvo i5kelti ir toliau tgsiami Sie tikslai - efektyvinti ugdymo proces4, gerinti paslaugq t<ot<yUg, turti
palankias s4lygas vaikq, bendruomenes nariq sveikos gyvensenos igtrdZiq ugdymui, saugumui ir
gerovei palaikyti, sudarant SiuolaikiSk4, sveikat4 stiprinandi4 ir ugdandi4-aplink4. Kryptingai
pletoti projekting veikl4, pritaikant kitq istaigq gerqqdarbo praktik4.

Vizija - atvira ir besimokanti ikimokykline istaiga, telkianti bendruomeng puoseleti savitas
vertybes ir sveik4 gyvensen4, ugdymo turinio ir edukaciniq erdviq modernizavimui, tenkinant
kiekvieno vaiko ugdymo(si) poreikius.

Misija - teikti 1,5-7 metq amZiaus vaikams ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
paslaugas, garantuojandias ger4 vaiko savijaut4 ir aktyvq dalyvavim4 ugdymosi piocese,
atliepiandias individualius vaiko poreikius ir Seimos lukesdius, uZtikrinandlas set<ming4 vaiko
pasirengim4 ugdymuisi mokykloje.

Tikslas - uZrikrinti ugdytiniq
stiprinim4, kuriant palanki4 edukacing
iniciatyv4.

UZdaviniai:
I ' Ugdymo turinio ivairovd, skatinant netradiciniq veiklos btdq paieSk4.
2. Palankios sveikatai ugdymosi aplinkos kDrimas.
3. Gilinti pedagogq kompetencijas, skatinti iniciatyvum4.
Lopselyje-darLelyje,,Eglute" ugdymas organizuojamas pagal sias programas:
1. Individuali4 ikimokyklinio ugdymo program4,,vaikystes takeliu...
2. Prie5mokyklinio ugdymo bendrqj4 program4.
3. Sveikatos saugojimo ir stiprinimo program4,,Aukime sveiki kartu,,.
4. SEU Ikimokyklinio ugdymo program4,,Kimochis,,.
Finansuotq projektq deka Lop5elis-darZelis atnaujino savo materialing bazg ir skyre didel!

demesi vaikq sveikatos nuostatq ir igtldZiq stiprinimui. Pasiekti rezultataibuvo orientuoti iprojektqtgstinumo uZtikrinim4. Siekiau, kad projektine patirtis padetq sutelkti bendruomeniSkumolausma,
pasitikejim4, uZtikrinant ugdymo kokybg.

Siekiau, kad dalyvavimas projekte,,Olimpine karta" suteiktq galimybg LopSeliui-darZeliui
siekti partnerystes pletros su Salies lop5eliais-darleliais, turindiais pana5iqpatirti @irZq lop5elis-
darZelis,,Vyturelis), PaneveZiio lop5elis-darZelis,,Voveraitd"). Projekto tiksiai buvo igyvendinamiOlimpines savaites ,,Kattu mes galim visk4" ir kt. ivairiose veiklose. Gautos leSos teicto isigytisporting aptangE su Lop5elio-darZelio atributika ir Olimpine simbolika. Skatinau pedagJgus
dalintis getqa darbo patirtimi LTOA ,,Olimpines kartos'i respublikineje konferencijoje l,f,iri
skirtingi, bet stiprDs kartu"

ugdymo(si) efektyvum4, sveikos gyvensenos igfldZiq
ugdymosi aplink4, skatinant pedagogq tobulinim4si ir



Inicijavau, kad olimpinio ugdymo projektus itrauktume savo ilgamedius socialinius
partnerius: Pasvalio sporto mokykl4, Pasvalio Petro Vilei5io gimnazijos Vilei5iediq organizacijE,
Pasvalio Svalios progrmnazij4 ir Pasvalio Levens pagrinding mokykl4. Projekto deka vaikai
sportuoja netradicineje aplinkoje - Pasvalio ,,Pieno LvaigLdLhq" arenoje. Jau antrus metus i5 eiles
Pasvalio Petro Vilei5io gimnazijos sporto saleje rengiama Seimq sportine pramoga ,,Pagauk
Kaledas... 2'0. Tai baigiamasis Olimpines kartos projekto ,,Sportas - sveikata, tad sportuokim
visadaoo renginys. Seimq susitikimai - tai ne tik Surmulingos varfbos, bet ir Seimq susiejimas,
graZi bendryste.

Tevq pageidavimu, organizavau Lop5elyje-darlelyje Sokiq burelio ,,Rumba" uZsiemimus,
veikia krep5inio ir futbolo bfireliai, vaikai mokosi anglq kalbos pradmenq, ugdosi Robotikos
blrelyje.

Skatinau gerosios darbo patirties sklaid4, pedagogai dalinasi savo patirtimi su rajono ir
respublikos pedagogais. Pradejome draugi5kus partnerystes rySius su visos respublikos
ikimokyklinio ugdymo lop5eliais - darZeliais ,,Eglute", kuris vyko Utenos darZelyje-mokykloje
,,Eglutd", pasidalinome savo gerq4a darbo patirtimi.

Vienas i5 pagrindiniq lop5elio-darZelio ,,Eglute" organizacijos veiklos efektyvinimo keliq
yra komandinis darbas. Reik5minga, veikli ir darni pedagogq komanda sutelkia LopSelio-darlelio
bendruomends narius sekmingai veiklai. Projektas ,,Lyderiq laikas 3 skatina pedagogus ieskoti
naujq darbo formq. Daugeja mokytojq lyderiq, skatinandiq efektyvaus komunikavimo,
informacijos dalijimosi, isiklausymo i kito nuomong ar pasiulymus bei griZtamojo rySio svarb4.

Siekiau, kad Lop5elio-darZelio kDrybine grupe dalyvautq projekte ,,Lyderiq laikas 3".
Tikslas - sukurti paramos savarankiSkiems lyderiams pletoti vadybines kompetencijas, atveriant
naujas karjeros galimybes tobulinant, remiant ir i5laisvinant mokykl4, igalinant Svietimo
bendruomeng ir kiekvien4 jos nari.

Skatinau gerosios darbo patirties sklaid4. Geroji darbo praktika buvo publikuojama
laikra5tyje ,,Zahasis pasauliso', Pasvalio r. laikraStyje ,,Darbas", interneto svetaindse:
www.szelmeneliai.lt, www.pasvalys.lt, www.sveikatiada.lt, www.manokrastas.lt,
www.svietimogidas.lt, www.eglutepasvalys.lt. savivaldybe; www.ikimokyklinis.lt; www.smlpc.lt;
www. upc. I t; lo a@.It; www. manokra5tas. lt ; facebo ok.

Skatinau dalyvauti projektuose ir gauti finansavim4:

Projekto pavadinimas
Laikotarpis
Gauta l€Su Eurai

Pasvalio rajono savivaldybes Visuomenes sveikatos
remimo fondas finansavo projekt4: Tgstinis ,,Judam -

sveikai gyvenam".

ublikinis oroiektasOlimoine karta"
Vasaros ir poilsio stolykla Sveikatos Zelmeneliai
T[kstantis Zingsneliu"

ublikinis prol ektas,,Mes rflSiuoj ame"
Aplinkosauginis projektas,,VaistaZoliq ir prieskonirl
sodelis"

6500 Eurq



EiI.
Nr.

Renginio pavadinimas
Dallwavusig mokiniq skaiiius/ laimOtq
prizinig vietq skaiiius

Rajoninis
etapas

Regioninis
etapas

Salies
etapas

I
I

Respublikinis televizijos,painq
daineles 2019* regioninis konkursas.

Padeka

2.
LTOK prezidentes
D. GudzinavidiDtes projekto
,,Olimpine kartao' nominuota tarp
padiq geriausiq Lietuvos
ikimokykliniq istaigq uL
bendradarbiavim4 skleidZiant fizinio
aktyvumo idejas Lietuvoie.

80 vaikq
Padeka

3.
Respublikinis aplinkosauginis
projektas,,VaistaZoliq ir prieskoniq
sodelis" tgstinis projektas ,,Sveika ir
skanu, tai k4 pats auginu'..

40 vaikq
Padekos
raStas

4 .
Respublikinis ,,Sveikatiados,.
socialinis sveikatinimo projektas.

75 vaikai
Padekos
raStas

5 .

Atvirukq paroda- konkursas, skirtas
Pasvalio miesto gimtadieniui M.
KatiliSkio vie5ojoje bibliotekoje
,,maqo mylimas miestas- Pasvalys !.,

49 vatkai
Padekos ra5tai

6.

Respublikinis aplinkosauginis
proj ektas,,Mes r[Siuojame".

170 vaikq
Padeka ir
Prizas -

knygos
Dalyvavimas respublikiniame EMSI
pie5iniq konkurse ,,Kuo bdsiu, kai
uZaugsiu".

Padekos,
suvenyrai
vaikams

8, Dalyvavimas respublikiniame
projekte,,Sveika, mokykla".

25 pedagogai
150 vaiku

9.

Respublikinis 6-asis Solidarumo
begimas, organizuotas organizacijos
,,Gelbekit vaikuso'.

75 vaikai, 6
pedagogai
Padekos
raStai

r0.

Respublikine akcija Tolerancijos
dienai paLymeti ,,Pagarba sau ir
kitiems", organizuota Tarptautines
komisijos naciq ir sovietinio
okupaciniq reZimq nusikaltimams
Lietuvoje ivertinti.

150 vaikq
Padekos
ra5tas



2019 m. Lop5eli-darZeli tikrino Nacionalines sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos
ministerijos PaneveZio departamento Pasvalio skyriaus specialistai, Panevezio valstybine maisto irveterinarijos tamyba, Pasvalio rajono savivaldybes Ceniralizuotas vidaus audito skyrius - zyo'iipaZeidimq nerado. Nebuvo uZfiksuota Lop5elio-darLelio tvarkos taisykliq paZeidimq Uei paiyoiq
atvejq, darbo gindq ar skundq.

UZ gerus darbo rezultatus 2019 m. Lop5elis-daZelis ,,Eglute" apdovanotas Sveikatos
apsaugos ministro, Svietimo, mokslo ir sporto ministro Padekos raStu UZ rupinim4si bendruomenes
sveikata ir gerove, lyderystg kuriant ateities Lietuv4", iteikta veliava ir lenL,,Sveika mokykla.,.

LTOK apdovanojo Lop5eli-darleliULbendradarbiavim4 skleidZiant-blimpizmo ir fizinioaktyvumo idejas Lietuvoje',.
Pasvalio rajono savivaldyb€s meras iteike padek4 ,,UZ saugios ir pasaulio paZinim4

dandios aplinkos kDrima',.

Respublikine ikimokyklinio,
prieSmokyklinio, pradinio ugdymo
istaigq, pagalbos mokiniui specialistq
ir vaikq virtuali darbq fotografijq
paroda ,,PirStukais kurtas Kaledu
noras".

Pasvalio
rajono
savivaldybes
Svietimo
pagalbos
tarnybos
Suaugusiqjq
Svietimo
skyriaus

160 vaikq
Padekos

Dalyvavimas Pasvalio raiono
Svietimo istaigq prieSmokyklinio
ugdymo vaikq ,,Draugyst6s
protm[Syje", skirtame s4moningumo
didinimo menesiui.

Padekos
ra5tai,
Pasvalio
rajono
savivaldybes
Svietimo
pagalbos
tarnybos
Suaugusiqjq
Svietimo
skyriaus
paZymos.

Dalyvavimas respublikineje pieSiniq
parodoje, skirtoje Pasaulinei Zemes
dienai ,,Tu graZusis lietuvi5kas
medi!"
Respublikiniq kurybiniq darbq
konkurse parodoje ,,Lietuvos
valdovai".

Padekos
35 vaikai

Dalyvauta Pasvalio raiono
darZelinukq futbolo turnyro
varZybose.

Laimeta I -
vieta.
Padeka, taurd,
medaliai.

Dalyvauta respublikiniame konkurse
,,Zalioii palans6".



II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1. Pagrindiniai pra6jusiq metq veiklos rezultatai

Metq
uZduotys
(toliau -
uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovauj antis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

Pasiekti rezultatai ir iu
rodikliai

l. UZtikrinti
efektyvi4
LopSelio-
darZelio
,,Egluteo'
veikl4.

Parengti
reglamentuojantys
dokumentai atitinka
galiojandius teises
aktu reikalavimus.

1.1. Iki rugsejo 2 d.
atnauj inti L op5elio -d ar Lelio
,,Eglut6" ikimokyklinio
ugdymo programq
,,Vaikystes takeliu".

- Iki rugsej o 2 d. atnaujinti
arba naujai parengti tvarkos
apra5us ar kitus LopSelio-
darZelio veikl4
reglamentuojandius
dokumentus.

1. 1. 1. Parengta, 2019-07 -15
suderinta su Pasvalio raiono
savivaldybes administruri; ot
Svietimo ir sporto vedeju,
patvirtinta Lop5elio-d ar ielio
individuali ikimokvklinio
ugdymo
,,Vaikystes

programa
takeliu".

Direktoriaus isakymas 20 I 9
08-26 d. Nr. DV-39.
1.1.2. Atnaujinti ar naujai
parengti dokumentai:
- Darbo tvarkos taisykles.

Direktoriaus isakymas 2019-
01-31DV-8 .
- Incidentq darbe tyrimo ir

registravimo tvarkos
apra5as.
Direktoriaus isakymas 20 19 -
02-28 DV-13.
- Darbuotojq profesines

rizikos tvarkos apraSas
Direktoriaus isakymas 20 | 9 -
02-28 DV-14.
- Darbuotojq saugos ir
sveikatos bei gaisrines
saugos instrukcijq rengimo
ir instruktavimo tvarkos
apraSas.
Direktoriaus isakymas 2019-
02-28 DV-15.
- Vaikq Zaidimq aik5teliq
jrenginiq prieZi[ros tvarkos

isakymas 2019-03-18 DV-
18 .
- Darbuotojq aprupinimo

asmeninemis apsaugos
priemonemis tvarkos



1 .2.Informacij a, praneSimai,
ataskaitos ir kiti dokumentai
institucijoms pateikti teises

Direktoriaus isakymas 20lg -
03-18 DV-20.
- Apskaitos politikos ir
sEskaitq planas. Direktoriaus
isakymas 2019-03-18 DV-
18 .
- Mokesdio uL vaiku.
ugdomq pagal ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio ugdymo

nustatymo ir mokejimo
tvarkos apra5as.
Direktoriaus isakymas 2019 -
08-26 DV-40.
- Darbuotojq, dirbandiu

pagal darbo sutarti;
priemimo i pareigas atrankos
bDdu tvarkos apra5as.
Direktoriaus isakymas 20lg-
09-04 DV-45.
1.2.1. Visa reikalinsa
informacija, prdnesimii,
ataskaitos ir kiti dokumentai
institucijoms pateikti teises
aktuose nustatytais
terminais, nusiskundimq
negauta:
- Finansiniq ataskaitu

rinkiniai.
- LopSelio-darZelio
strateginis planas 2020-2022
m.
- LopSelio-darlelio veiklos

planas 2020 m.
-LopSelio-d arLelio

direktoriaus ataskaita uL
2019 m.
- Perspektyvine atestacijos

programa 2019-2021 m. ir
kt.

2.Dalyvauti
,,Lyderiq
laikas
3 " pokydiq
projekto
igyvendinime

Lop5elio-dafielio
,,Egluteo'
bendruomene
dalyvaus pokydiq
projekto ,,Lyderiq
laikas 3" veiklose.

2.1. 10 proc. LopSelio-
darlelio pedagogq dalyvaus
projekto
,,Lyderiq laikas 3" veiklose.

2.1.1. Deleguotas vienas
pedagogas i rajono kDrybing
darbo grupg. Pasvalio raiono
savivaldybes
Administracijos
Direktoriaus isakymas 2019
01-31 d. Nr. DV-62.
Del Pasvalio rajono
savivaldybes kDrybines



2.2. 10 proc. pedagogrl
dalyvaus
,,Lyderiq laikas 3" idejq
sklaidoje.
lyderystes kompetencijas
bei Svietimo vadybos
iSmanym4.

komandos,,Lyderiq laikas
3" sudarymo.
,,Lyderiq laikas 3" veikl
aktyviai dalyvauja
pedagogai.
2.1 .2. P asv alio lop5elio-
darZelio,,Eglut€" direktoriau
isakymas 2019-vasario l9 d.
DV -12 Del lopielio-darZelio
,,Eglute kiirybines darbo
grupes sudarymo projekto
,,Lyderiq laikas 3" idejq
igyvendinimui ir sklaidai,,.

- 3 (13 proc.) pedagogai
lankesi projekto,,Lyderiq
laikas 3" mokymuose.
2.1.3 Pro jektas, ,Lyder iq
laikas 3" jtakojo j Lop5elio-
darlelio,
tobulinim4:
- ftakojo 1

mokym4si

vadybos

iS vadovq
Svietimo

lyderystes programose.
- Projektas paskatino 100

proc. pedagogq dalyvauti
tyrime,,Profesinio kapitalo

3. Inicijuoti
emociniq ir
socialiniq
kompetencijq
ugdym4
taikant naujus
ugdymo
organizavimo
modelius.

fgyvendinama
ugdymo turinio
naujove su
integruotu
socialinio intelekto
Iavinimu.

3.1. Iki rugsejo 2 d. parengti
90 proc. metodiniq
priemoniq socialinio-
emocinio ugdymo
programos igyvendinimui.
3.2.30 proc. pedagogq igis
socialinio-emocinio ugdymo
kompetencijas.

3.3. Iki spalio 30 d. 80 proc.
baseino erdves bus
pertvarkyta i socialinio-
emocinio ugdymo erdvg
skirta socialinei
kompetencijai ugdyti.

3.1.1. I ugdymo program4
,,Vaikystes takeliu,.
integruota SEU
Ikimokyklinio ugdymo
program4 ,,Kimochis.
3.2.1. 95 proc. pedagogq

seminaruose ir tobulino
socialinio-emocinio ugdymo
kompetencijas.
3.2.2. Buwsio baseino erdve
pertvarkyta i socialinio-
emocinio ugdymo erdvg:
- {rengtas kabinetas skirtas

socialinei kompetencijai
ugdyti.
- Socialiniam-emociniam

ugdymui isigyta ugdymo
priemoniq uL 4279 EUR.
(Projektq, MK lesos).
- |sigytos mokymo



Ikimokyklinio ugdymo
Kimochis.

4. Inicijuoti
LopSelio-
darLelio
,,Eglute"
ugdomosios
veiklos

isivertinim4.

Parengta LopSelio-
darZelio vidaus

isivertinimo
sistema.

4.1.Iki spalio 10 d. sudaryta
vidaus isivertinimo darbo
grupe II srities,,Vaiko
ugdymas ir ugdymasis"
isivertinimui.

4.2. Iki gruodZio 20 d.
atliktas tevq ir pedagogq
anketavimas.
- Iki gruodZio 20 d.

parengtos
- II srities ,,Vaiko ugdymas

ir ugdymasis'o i5vados ir
lyginamoji
Rezultatai

analize.
apsvarstyti

Mokytojq tarybos posedyje.

4.1.1 Veiklos isivertinimas
LopSelyj e-d arZelyje atliktas

patvirtinta
,,Ikimokyklinio ugdymo
mokyklos vidaus audito
metodika" (LR Svietimo ir
mokslo ministro 201 5-07 -22
isakymas Nr. ISAK-I55n.
fsivertinant II srities ,,Vaiko
ugdymas ir ugdymasiso.
veikl4 dalyvavo 80 proc.
bendruomenes nariq.
4.I.2.2 kartus metuose yra
atliekamas vaikq paiangos
vertinimas.
4.2 LAtliktas tevq (95
proc.).ir pedagogq (95 proc.)
anketavimas apie vaikq
ugdym4 ir sveikat4
tausojandio maitinimo
organizavim4 Rezultatai
aptarti visuotiniame tevu
susirinkime 2019-1 1 -1 4:
4.2.2. Parengta vaizdine
medliaga (skaidres, stendine
medLiaga apie vaikq ugdym4
Lop5elyje-darLelyje.

www.szelmeneliai.lt.
www.pasvalys.lt,
www.sveikatiada.lt,
www. manokrastas.lt,
www. svietimogidas.lt,
www. eglutepasvalys. lt.
Lop5elio-darlelio ,,
Facebooko' paskyroje.
4.2.3. Atlikto II srities
vertinimo,,Vaiko ugdymas
ir ugdymasiso' rezultatai
buvo apsvarstyti Mokytojq
tarybos posedyje 2019-t2-
20.

's' neivykdytos ar iwkdvtos i5 dalies d6l numafwfrr rizitrrr /iai +nt i
UZduotys PrieZastvs rizikns

o)
2.ULd



ldoma..iei buvo atl ikta papildomu, svariu istaisos veiklos rezti ltt
Uzdrotys / ueiklos 

-

3.l. Atliktas fop
remontas.
3.2. Pakeisti 10-ties pavesiniq stogai.
3.3. I5betonuotos 2 pavesines.

Poveilr is {rr iot i
u rqrS

Uztrknntas Lietuvos higienos norrnos
HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo programr+
vykdymo bendrieji sveikatos *uno,
reikalavimai" igyvendinimas.

l; H'_*:"Ti^::,Y."tf"9i:Iy:':. nebuvo planuotos ir nustafytos, ber ivykdytos

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

. Pakoreguotos pra€jusiu metu veiklos rridunfvs (ipi rnLi,, 1.

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

5. Pas rezulta kdant rridnnfis isivonfi

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
-

l.?.UZduoryr iS....r iuyt Oyro, pugut

l.l. Iuykdytor tik kui ku.ior uZduoty
I  A  I  I Y ) - -  ^ t . -  '

Pafmimas atitinkamas
langelis

Labaigeraif i
Gera tr

Patenkinama tr
imo rodikl ius lrlgpatenkinamatr

6.1. Vadovavimo ugdymui ir -
ugdymo proces4 bei Lop5elio-darZelio veikla

kurias no

/

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7' fvertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai: Pasiektus rezultatus, vykdant uZduotis, lopselio-darZelio tarybavertina labai gerai. Darieliotarybos poredzio protokolas 2020-01-27 Nr.r.





PASVALIO LOPSELIS-DARZELIS,OEGLUTE..

DIREKToRE REGrN.r SlrrnNn

2020 - - Nr.

2020 METU VETKLOS UZDUOTYS

Metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3nusmromos ne mazau karp 3 ir ne 4augiau kaip 5 uZduoffs

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys iwkdytos)l. Gerinti ikimokyklinio ir

prieSmokyklinio ugdymo (si)
kokybg.

Pasiekti auk5tesni
ugdymo (si) vaikq
paZangos rczultatai.

-{diegtos naujos ugdymo for-or,
netradicineje lauko edukacineie
aplinkoje: tyrinejimq ir atradimu
savait€, lauko Zaidimq projektai
(III ketvirtis).
- Pagerintos ugdymosi s4lygas
lauko edukacinej e aplinkoj e: ikurta
lauko mokyklele 2 grupiq
pavesinese, sveikatingumo takas,
Sqqr5inio aik5tele.

2. Stiprinti pedagogq gerosios
patirties sklaid4 ir mokym4si.

Suaktyvinti pedagogq
veikl4, organizuojant
rajono, respublikinius
rensinius.

| 
- Dalyvautanemaliaukaip 40 val.

I kvalifi kacijos tobulinimo seminare
I uZsienyje (Estija). fgyvendinta
I gerosios darbo patirties sklaida ne
maliau, kaip 1 pristatymas (II
ketvirtis).
- Suorganizuota ne maiiau kaip I
atvira veikla rajono pedagogams
(IV ketvirtis).
- Suorganizuotas respublikinis
seminaras PaneveZio lop5elio-
darZelio,,Voveraite.o pedagogams
,, Sveikatos projektq integravimo i
kasdiening vaikq veikl4 geroji
darbo patirtiso', (I ketvirtis),
dalyvaqia 35 pedagogai.

3. Bendradarbiaujant su
socialiniais partneriais gerinti
Svietimo pagalbos teikimq SUp
turintiems vaikams ir iu
Seimoms.

S uteikti p agalb q tdvams,
auginant ir aukleiant
vaikus.

- 2020 m. geguZes men.
organizuota apvaliojo stalo
diskusija su tevais ir Spt tarnybos
psichologu. Tema ,,Bfrsimasis
pirmokas'., dalyvauja 35 tevai.
- Metq eigoje igyvendinamas
projektas Salies mastu: patydiq
prevencijos savaite,,Be patydiq.o,
Tolerancijos diena, Solidarumo
begimas. Dalyvauja 60 proc.
bendruomenes nariq.



4. Senq tradicijq t4sa ir
puoselej imas, naujq tradicijq
kfirimas, pasitinkant
Lop5elio-d arLelio 5 0-ies metu
jubiliejq.

Suaktyvinti
socialiniq
isitraukim4
darLelio
procesus.

tevq ir kitq
partneriq

i Lop5elio-
veiklos

-2020 rugsejo men. 2l-25 d.
Lop5elio-d arlelio bendruomene
organizuoja 4 jubiliejinius
renginius:
- Suorganizuota atviry dury
savaitg tevams, dalyvauja 60 proc.
tevq.
- Sventine savaite vaikams.
Dalyvauja iki 95 proc. vaikq:
- Suorganizuoti sportiniai renginiai
vaikams ir tdvams kartu su
,,Vilei5iediq" or ganizacija, Sporto
mokykla. Dalyvauja apie 85 proc.
bendruomenes nariq.
- Suorganizuotas Sventinis
jubiliejinis renginys
bendruomenei, buvusiems
darbuotoj ams, svediams pasvalio
P. Vilei5io gimnazijoje. Dalyvaus

ie 75 proc. bendruomenes nari

10' Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali blti neivykdytos(aplinkyb€s, kurios gali turetineigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadovu)

jllaktoriai (laikinas nedarbi mas, darbuotoiu kaita
l0 .3.Ne finansavimas.


