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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINI0 VEIKLOS PLANO lGYVENDINIMAS

Strateginio plano 2019-2021 in. prioritetai:
I.   Kokybi§ky §vietimo paslaugu teikimas.
11.  Ugdytiniu, ju §eimu ir darzelio bendradarbiavimas.
2020 in. veiklos plano tiks]v igyvendinimas.
1. Tiks]as. Gerinti ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo programu igyvendinima, pletojant
ugdytiniu ir pedagogu savirai§kos galimybes, skatinant vaiku iniciatyvuma.
Uzdaviniai:
1. Taikyti provokacines idejas ugdymo procese.
2. Taikyti inovatyvius ugdymo bndus.
3. Vykdyti pedagogu kvalifikacijos tobulinima.
2. Tikslas. Siekti lop§elio-darzelio bendruomenes bendradarbiavimo fomu ivairoves.
Uzdaviniai:
1.   Kurti   pozityvia,   i   veiklos   rezultata   orientuota,   bendradarbiavimo   kultdra   tarp   darzelio
bendruomenes nariu.
2.  Efektyvinti tevL! isitraukima i pedagogini procesa.
3.  PaLaikyti darnius santykius su socialiniais partneriais.
1 tikslas sekmingai igyvendintas. Pagerintas ikimokyklinio ir prie§mokyklinio ugdymo programu
igyvendinimas,    pletojant    ugdytiniu    ir   pedagogLi    savirai§kos    galimybes,    skatinant    vaiku
iniciatyvuma. Svariausi rezultatai ir rodikliai:
•  Taikytos provokacin6s idejos ugdymo procese:
-Orientuojantis i vaiko poreikius ir siekiant kokybi§ko ugdymo,  §iuolaikinemis priemonemis  13

grupiu  sukurta  ugdomoji  aplinka,  kuriose  ugdytiniai  tyrineja,  pa2ista  aplinka,  btha  aktyvtis.
Daugiafunkcineje erdveje ugdomos vaikq socialines, pazintines, sveikatos saugojimo, menihes ir
komunikavimo kompetencij os.

-92  %  vaiku  renginyje  „Grazi  mfisu  §eimynele"  provokacinese-Zaidybinese  veiklose  ugde(si)

pazintinius, meninius, sportinius gebejimus.
- Sveikos  gyvensenos  igadzius ugdytiniai  formavosi  dalyvaudani  respublikiniame  sveikatiados

konkurse „Sveikatos isstikis -pieno ttisas", isitrauke 5 % §eimu, 65 %  ugdytiniu asmens higienos

igtidiius tobulino sveikatos priezitiros biuro specialistes surengtoje akcijoje „§varios rankytes" ir
veiklose „Sveiki dantukai - sveika §ypsena".
-Bendravimo igivdzius, sveikatos stiprinimo kompetencija ir sportinius gebej imus prie§mokykliniu

grupiu  71   %  ugdytiniu  tobulino  begimo  varzybose  Kauno  r.  nero  V.  Maktino  ir  olimpie6io
K. Orento taurei laimeti Zapy§kyje.



-30 % vaiky dalyvavo darzelio lietuvi5ku Zodiiu projekte „A§ kuriu knygele",10 % respublikineje
ktrybiniu darbu parodoje „Su raide draugausi -pasauli apkeliausi", pie§iniu konkurse,  skirtame
P. Norvilos metu knygos rinkimams „Strykt pas strykt".
Veiklos kokybes isivertinimo rodiklis „Mokymasis be sienu" padidejo 0,3 punkto.

• Taikyti inovatyvns ugdymo badai:
- Minint Europos  sveikos mitybos diena 52  % vaiku Zaisdami  igijo  sveiko  maitinimosi  igndziu

veikloje „Pasirink, kramtyk, megaukis".
-Orientuojantis i vaiko nora tyrineti  ir atrasti 7 grupese organizuota tirianoji veikla „Kaip auga

pelesis``, „Surask mikroba".  Veiklose  70 % vaiky tobulino asmens higienos igndzius,  igijo Ziniu
apie mikrobi! patekima i inogaus organizma per ne§varias rankas.
- Stiprinant  vaikLi  emocini  intelekta  prie§mokyklinio  amziaus  vaikams  vykdytos  prevencines

programos.  "Zipio  draugai"  dalyvavo  35  vaikai.  88  % ugdytiniu geba atpazinti keturias bazines
emocijas. Gyvenimo igivdziu programoje dalyvavo  165 vaikai. 51  % ugdytiniu yra igij? reikiamus
gebej imus, padedan6ius uinegzti draugyst?.
-  Prevencines   programos   papildytos   socialinio   -   emocinio   ugdymo   programa   „Kimochi".

Dalyvavo 20 ikimokyklirio amziaus vaiku. 75 % bande laikytis susitarimu, atpazino kitu inoniv
emocijas i§ ktho kalbos, veido mimikos.
-  85  %  mokytoju,  naudodamos  skaitmenines  aplinkas  wordwall.net/,  https://leamingapps.org/,
kdre  ir  sistemino  ugdomaja  medziaga.  Socialinio  tinklo  Facebook  programeles  Messenger  ir
skaitmenihes priemones mususdarzeLis.It pagalba, keitesi informacija su tevals.
-Pletojant  ugdytiniv  ir  pedagogy  savirai§kos  galimybes,  dalyvauta  dvejuose  respublikiniuose

pie5iniu  konkursuose  „Lietuvos  pauk§5iai  2020",  „Keturiasde§imt  pauks5iv  gieda  Lietuvai"  ir
dvejuose projektuose „Kuriu gamtai 2020", „Mtisu Zalieji  kampeliai".  Platiojo  veiklos kokybes
isivertinimo rodiklis „Mokymosi patirtys" i§lieka auk§tas 3,5.
• Organizuotas pedagogap kvaliif iihacijos tobulinimas :
-Mokytojos   pravede   2   atviras   veiklas   „Sena-nauja",   „Rudenelio   spalvos",   kuriose   suktre

provokacines salygas skatinan6ias vaiku gebejimu pletotei. Veiklose dalyvavo 35 vaikai. Daugiau
kaip 30 % mokytoju papilde ugdomuju veiklu planus eksperimentinemis veiklomis ir veiklomis
naudojant IKT priemones.
-90 % mokytoju tobulino dalykines ir bendrapias kompetencijas mokymo platformoje  „Gyvenimo
universitetas    LT"    https://www.pedagogas.It/,    85    %    inovatyvius    ugdymo    badus    pritaike
pLanuodamos   ir   organizuodamos   nuotolini   ugdyma,   kontaktines   ugdomapias   veiklas.   Pagal
individualios pazangos vertinimo apra§a 95 % vaiku padare asmenin? pazanga.
Organizuota gerosios patirties sklaida:
- Pedagogu   ir  reabilitacijos   specialistu  forume   „Nuo   kabliuko   iki  pasiekto   bendro  tikslo",
ikimokyklinio  ugdymo  mokytoja  skaite  prane§ima „Jutiminiu reakciju  i  dirgiklius  pakitimai  ir
ergoterapeuto  veikla  ikimokyklinio  ugdymo  istaigose",  kuriame  akcentavo  raidos  sutrikimu
turin5iu vaiku stimuliavima sensorinemis priemonemis.

- Sudarytos  salygos  trims  pradedantiems  ir  keturiems  basimiems  specialistams  igyli  praktines
ikimokyklinio/prie§mokyklinio amziaus vaiku ugdymo patirties.
- 80 %   mokytoju igytas Zinias seminaruose, mokymuose, gerosios patirties sklaidos renginiuose

panaudojo  organizuojant  5  edukacines  i§vykas,  organizuojant  ir  dalyvaujant  13  projektu,  34
parodose-konkursuose, surenge 4 §ventinius rytmeeius.
Lyderystes  ir vadybiniai  (Mokymasis  ir  veikimas  komandoje)  rodikliai,  pagal  veiklos  kokybes
isivertihimo i§vadas, i§lieka 3,4.
2  tikslas  sekmingai  igyvendintas.   Siekta  bendruomenes  bendradarbiavimo  formLi  ivairoves.
Svariausi rezultatal ir rodikliai:
•  Sukurta  pozityvi,  i  veikLos  rezultatq  orientuota,  bendradarbiavimo  kuttnra  tarp  dardelio
bendruomenes naril!:
-   Parengtas  darzelio  aplinku  sutvarkymo,  edukaciniu  erdviu  turtinimo  planas.  Bendruomenes
nariai rieme susitarimus darzelio a I inkLi sutvark mo, edukaciniu erdvi turtinimo klausimais.



-   Organizuotos kaledines dirbtuves, kuriu metu 70 % bendruomenes nariu kdre dekoratyvinius
nyk§tukus kaledinian laikotarpiui. Kolektyvas sustiprino pozityvius tarpusavio bendradarbiavimo
santykius.
-Bendradarbiaujant   §vietimo   pagalbos   vaikui   specialistams,   dviem   mokytojams   ir   §eimal
auginandiai  spec.  poreikiu  turinti  vaika,  dalyvavo  projekte  „A§  galiu".  7  %  mokytoju  igijo  ir
pasidalino turimomis darbo organizavimo kompetencijomis darbui su vystymosi ir raidos sutrikimu
turin6iais  vaikais.  Pagal  veiklos  kokybes  isiver(inimo  i§vadas,  rodiklis  „Kolektyvo  tarpusavio
bendradarbiavimas ir integralumas", pakilo nuo 2,8 iki 3,3.
• Eifektyvintas tivq isitraukimas i pedagogini procesq:
-   10  %  ugdytiniu  padedami  tevu  ir  pedagogu  pazintines  ir  socialines  kompetencijas  gilino

respublikineje fotografiju parodoje „Visi mes skirtingi -visi mes vienodi".
-   Vykdyta gerosios patirties sklaida. 5 % mokytoju Respublikiniane metodiniame renginyje „Ka

gali projektas" skaite prane§imq „Maza sekla-didele jega". Kuris buvo orientuotas i ikimokyklihio
ir    prie§mokyklinio    amziaus    vaiku    nuotolinio    ugdymo    organizavima    ir    tevli    glaudu
bendradarbiavima su mokytojomis. Projekte dalyvavo 10 % tevu.
-   Stiprintos  Lietuvi§kos  tradicijos  renginyje  „Uzgavenes  aukstyn  kojomis"  (dalyvavo  90  %

ugdytiniu), kuris buvo orientuotas i ekologihio saponingumo ugdyma.
-   Visuotinio  karantino  laikotarpiu  nuotolinio  ugdymo  klausimais  80  %  tevu  geranori§kai  ir
intensyviai bendradarbiavo su mokytojais, 20 % tevy dalyvavo projektinese veiklose.
• Palaikyti darnas santykiai su socialiniais partneriais:
-   Siekiant  palaikyti  darhius  santykius  su  socialiniais  partneriais,  organizuota  akcija  „Keisk
nyk§tuky i eglute" su Raudondvario girininkija. Akcijoje dalyvavo 25 % bendruomenes nariu.
-   Partneryste  tarp  tevy,  pedagogu,  vaiku  ir  vietos  bendruomenes  sustiprino  pilietihe  akcija

„Padovanok veliavel?", kurioje dalyvavo 90 % ugdytiniu ir 80 % socialiniu partneriu. Bendrame
projekte  su  Raudondvario  kaimo  bendruomenes  centm  „Kaledinis  kiemelis.  Arbata  su  Kaledu
nyk§tuku" dalyvavo 85 % darzelio bendruomenes nariu.
-   Ugdytiniu  ir  tevu  iniciatyvuma,  bei  ktrybi§kuma  skatino  paroda  „Linksmasis  molitigas".
Dalyvavo 40 % §eimu.
Pagal  veiklos  kokybes  isivertinimo  i§vadas,  rodiklis  „Aktyvus  darzelio  gyvenimas"  pakilo  0,4
punkto.

11 SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

1.  Pagrindiniai prae.iusiu metu veiklos rezultatai

Metu uzduotys(toliau-u2duotys)
S iektini rezultatai

Rezultatu vertinimorodikliai(kuriaisvadovaujantisvertinama,arnustatytosuzduotysivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir ju rodikliai

1 .1 .Modemizuoti 1 .1 . 1 .  Sukurtos 1 . 1 . 1 . 1 .  Trylika vaiky 1.1.1.1.1.    2020-09-01    renovuotos

gdymo aplinkas §iuolaikines gdymo gmpiu arzelio     patalpose     paruo§ta     13
r organizuoti gdymo(si) aruo§tos vaiku gdymo    grupiu    vaiku    ugdymui.
aiky priemima ir plinkos. Patalpos riemimui Ill-IV ketv.1.1.1.2. isos     grupiu     erdves     apstatytos
gdymo procesa titinka higieno s aujais  baldais,  aprfupintos  ugdymo

enovuotosedarzeliopatalpose. Omas. riemonemis.

I.1.1.2.I.                         Multifunkcines-
ultifunkcineje- dukacines   sales   iranga   pritaik

dukacineje saleje isu     amziaus     grupiu     vaikalns.
irengtos §iuolaikines Sukurta       kokybi§ka       interaktyvi•nformacines

plinka     sudaro     salygas     ugdytis



omunikacines aikams                            ktirybi§kuma,
echnologines priemones avaranki§kuma per pojn5ius -gars
aiku ktrybi§kunui ir sumontuota        kokybi§ka        garso

savaranki§kunui ugdyti sistema)   vaizdq   (irengtas   auksto
V ketv.1.I.I.3. Devynios ai§kos projektorius).  Naujt! patir6i

aikai  patiria judedami  interaktyvi
aidimu     erdveje,     kuria     sukuri•nteraktyvios  grindys.  Interaktyvaus

krano    pagalba    ugdomas    vaik
endravimas,    ktrybihiai    igndziai,
ei pazintine kompetencija.
okyeiai       aptarti       grupiu      tev

susirinkime 2020 in. rugpja6io 26 d.

1.1.1.3.1.          Devyniose         ugdym

gdymo grupes tunes rupese  esan6ius  projektorius  arb
• nteraktyvius ekranus kranus    75%    mokytoju    naudoj
arba projektorius Ill-IV gdymo      proceso      metu      vaik

etv. 60 % mokytojuskaitmeninespriemonesritaikysvaikupazirimooreikianstenkinti. azinimo poreikiams tenkinti.

1.1.2 . Efektyviai I. I .2.1. Darbuotojams I.1.2.1.1.    Mokytojams    ir    kitiem
audojant le§as

•rengta persirengimo ir
arbuotojams      irengtos      patogio•rengtos naujos

oilsio patalpa IV ketv.I.1.2.2.Renovuotoje arbui    patalpos    ir    darbo    vietos.
arbuotoj u darbo arbuotoj ai            turi            patalp
ietos. Darboietosirengtosagaldarbuotoj u ersirengimui ir poilsiui.

1.1.2.2. I . Vaiku maisto gaminimui i
arbo saugos ir irtuvej e sunontuota algymui    nupirkta   ir   sumontuot

sveikatos auja maisto gaminimo auja      technologine       iranga      i
eikalavimus. iranga IV ketv. Virtuves inventorius.     Virtuves     personal

arbuotoj ai apmokyti gpjtieio-rugsejo   men.   apmokyt
irbti naujais maisto irbti   su  naujais  maisto  galninim
aminimo irenginiais. renginiais.   Maistas   gaminamas   i

irtuves     personalas     dirba    pagal
ustatytus  teises  aktu  reikalavimus.
alstybihes  maisto  ir  veterinarines

amybos    2020    in.    spalio    13    d.
atikrinimo aktas -pazeidimu nera.

I.2 Uztikrinti I.2. I .  Irengta 1.2. I . I .  Vaiku 1.2.1.1.1. 2020 in. vasario men. I sav.
sveika vaiku atalpa indu aitinimo salygos irengta   laikina   maisto   i§davimo   i

ityba ir saugt! lovimui ir titinka maisto ir indu plovimo patalpa 11 korpuse.
aitinima laikymui.1.2.2.Kar§tas eterinarijos Suderinti valgiara§6iai, kar§to maist

algyklos ir eikalavimus.1.2.2.IMaistas tvezimas   i§   maitinimo   paslaug
irtuvesenovavimo metu. eikian6ios  imones.

I,2.2.I.1   Vaiku  maitinimas,  maisto
ai stas regul iariai tvezamas ir

•§davimas     valgyklos     renovavim

iekimas vaikans. ateikiamas vaikams etu  buvo  vykdomas  pagal   SA
agal nustatytavarkarasti.Iketv. ustatytus          VaikL}          maitinim



aikai kasdien gauna rganizavimo        tvarkos        apra§o
ilnaverti malstoaciona. eikalavimus.

1.3 . Uztikrinti 1.3.1. Vykdoma 1.3 . I . I .  Vykdyta I.3.I.1.1.   Gerosios  patirties  sklaid

gdymo turinio erosios patirties gerosios patirties sklaida kdyta       4        kartus.        Dvejos
individunlizavima. sklaida. Mokytojai e maziau kaip 2 kartus etodinese         dienose         darzel i

letoti proj ektines alinsis geraja er metus, 20 % okytoj ams        ir                 dvej uos

eiklas ir atirtimi' okytoj u pritaikys espubl ikiniuose                       gero sios

anaudotijasasdieninejegdomojojeeikloje. etodinemis etodines edagogines      praktikos      sklaido
ekomendacijomis ekomendacijas enginiuose.  30  %  mokytoju  ig

siekiant uztikrinti lanuojant ugdomaja atirti   pritaike   planuojant   gamto
gdymo turinio eikla.I.3.1.2. Vaikams

•nejimo  veiklas  su  vaikais.  25  %

individualizavimq, okytoju   patirti   pritaike   ugdymo
gdymo turinio urinio         individualizavimui         i

.vairov?.I.3.2.Praplestos
iferencijavimui.

I.3.1.2.1.   loo   %   vaiku   individual.
sinLoma veikla atitinka azanga     fiksuota     elektroninialn
azirimo poreikius, ienyne   musudarzelis.It   ir   ap
alimybes.100 % vaiku individuaLiu pokalbiu metu su tevai

•ndividunli pazangaiksuojamairaptariamasutevaisindividualiuoseokalbiuosedukartusermetus.I.3.2.I.Dalyvauta1-2
020 in. geguzes ir gruodzio men.I.3.2.I.I.Organizuotairdalyvau

gdymosi aplinkos espublikos, raj ono auno     rajono     ikimokyklinio     i
ir padidejusios rojektuose rie§mokyklinio amziaus vaiku, tev
alimybes vaiku konkursuose-parodose). gLobeju)      ir     mokytoju     ckcijoj

socializacijai ealizuoti skirtingu I§tark  atiti",   kuri   skirta  padekot.
ietos ebejimu vaiku edicinos      ir      policijos      istaig
endruomeneje. oreikiai.1.3.2.2.Organizuotos ne arbuotojanis       karantino       metu,

Kauno     rajono     §vietimo     centro
irektoriaus 2020 in. balandzio  10 d.

•sakymu Nr. Tl -67)

ttDs://raudondvariodarzelis.It/istark
aciu/              ir             Respubl ikihej

•kimokyklinio     ir    prie§mokyklinio

Ziaus   vaiku,  ju   tevu,   mokytoj
tirybiniu  darbu  fotografijos  parod

„Arbata     su     Kaledu     nyk§tuku".
Kauno     rajono     §vietimo     centro
irektoriaus 2020 in.  Iapkri6io  16 d.

•sakymas                Nr.                 T1 -107)

tti)s://raudondvariodarzelis.It/I)arod
s-arbata-su-kaledu-nvkstuku-
uostatai/

1.3.2.2.1.  |vykdytos  dvi  projektines
aziau kaip 2 eiklos         itraukiant         socialiniu

rojektines veiklos. artnerius.      Akci.ios      „Padovano



2.  Uzduotys, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies del numatytu riziku (jei tokiu buvo)
Uzduotys Priezastys, rizikos

2.I. -

3.  Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma, lei buvo atlikta papildomu, svariu istaigos veiklos rezultatams)

Uzduotys / veiklos Poveikis §vietimo istaigos veiklai

3 .1. Nuotolinio darbo ir ugdymo organizavimas. 3.1.I.     Visuotino     karantino     metu     su
bendruomene susitarta ir sklandziai pereita
prie nuotolinio darbo ir vaiku ugdymo.
3.1.2.  Paruo§tas  nuotolinio  darbo  tvarkos
apra§as,  kuris  uztikrino  darbo  kokyb?  ir
bendradarbiavim? tarp  istaigos  darbuotoju
pandemij os laikotaapiu.
3 . I .3 . Nuotolinio vaiku ugdymo laikotarpiu
vyko sklandi komunikacija tarp mokytoju,
vaiku tevu ir darzelio administracijos.

3,2.    Gerbnvio    sutvarkymas    ir    Zaidimo    aik§teliu 3.2.1. Ugdytiniams skirti irenginiai ir zonos

irenginiL! isigijimas pritaikant Zaidimo ir poilsio erdves sudaro      galimybes      darzelio      vaikams
ikimokyklinio ir prie§mokyklinio amziaus vaikams. kokybi§kai  ugdytis,  laisvai jaustis  ir  igyti

praktiniu     gebejimu,     igndziu     bndingu
sveikato s kompetencij ai.
3.2.2.     Darzelio    teritorijoje,     pagal     ES

programa   „Vaisiu   vartojimo   skatinimas
vaikq ugdymo  istaigose",  kartu su vaikais
pasodinti    obelu    ir    kriau§iu    sodinukai.
Augantys  vaismedziai  leis  vaikams  atlikti
stebejimus,      igyti     praktiniu     gebejimu
auginant medzius.

3.3.   Atnaujinti   istaigos   nuostatai.   Patvirtinti   Kauno 3 .3 .1. Nuostatuose iteisintas Raudondvario
rajono savivaldybes tarybos sprendimu „Del Kauno r. lop§elio-darzelio                       bendruomene s
Raudondvario I op5elio-darzelio pavadinimo pakeitimo pageidavimas   sugrazinti   buvusi   lop§elio-
ir Kauno r. Raudondvario lopselio-darzelio „Vytuielis" darzelio pavadinim? „Vyturelis".
nuostatu    patvirtinimo    2020    in.    rugpjti6io    27    d. 3.3.2.    |staigos    nuostatai    reglamentuoja

teisine  foma,  priklausomyb?,   savininke,



Nr.TS-283,    juridiniu    asmenu    registre    iregistruoti savininko teises ir pareigas igyvendinan6ia
2020-09-09, kodas  191631097. institucija.     buveing,     mokyklos     grup?,

pagrindin?    paskirti,    mokymo    kalbq    ir
mokymo formas, vykdomas programas.

4. Pakoreguotos prae.iusiu metu veiklos uzduotys (.iei tokiu buvo) ir rezu[tatai

Uzduotys Siektini rezultatai

RezultatLi vertinimo rodikliai(kuriaisvadovaujantis
Pasiekti rezultatal

vertinana, ar nustatytosuzduotysivykdytos) ir ju rodikliai

4.I.           - - - -

Ill SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebejimu at]ikti pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
®ildoma, aptariant ataskaitq)

Vertinimo kriterij ai Padymimas atitinkamlangelis:1-nepatenkinanai;2-patenkinamai;3-gerai;4-labaigeraias

5.1. Infomacijos ir situacijos valdymas atliekant funkcijas 1B2. 3q 4d

5.2. I§tekliu (iniogi§kuiu, laiko ir materialiniu) paskirstymas 1H2E 3D 4E

5 .3 . Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1H2D 30 4D

5 .4. Ziniu, gebejimu ir igtidiiu panaudojimas, atLiekant funkcijas 1H2E 3D 4B
ir siekiant rezultatu
5.5. Bendras ivertinimas (pazymimas vidurkis) 1E2H 3D 4D

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS |SIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.   Pasiektu rezu[tatu vykdant uzduotis isivertinimas
Uzduo€iu ivykdymo apra§ymas Pazymimas atitinkanas langeli s

6.1. Visos uzduotys ivykdytos ir vir§ijo kai kuriuos sutartus
Labai gerai Xvertinimo rodiklius

6.2. Uzduotys i§ esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal Gerai .
sutartus vertinimo rodiklius

6.3. |vykdyta ne maziau kaip puse uzduo6iu pagal sutartus Patenkinanai I
vertinimo rodiklius

6.4. Puss ar daugiau uzduotys neivykdyta pagal sutartus Nepatenkinamai I
vertinimo rodiklius



7.  Kompetenci.ios, kurias noretu tobulinti
7. I . Poky6iu planavimas ir valdymas.

7.2. |traukios mokymosi aplinkos ktrimas

V SKYRIUS
KITV METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8.  Kitu metu ulduotys
(nustatomos ne maziau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 ulduotys)

Uzduotys
S iektini rezultatai

Rezultatu vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovauj anti s vertinama,
ar nustatytos uzduotys ivykdytos)

8.1.     Tobulinti     komandini 8.1.1.  Ugdomoji veikla orientuota 8.I.1.1.   Iki   2021-02-01   sudaryta

darba       siekiant       stiprinti i vaiku patyrimini ugdyma.8.1.2.Mokytojaidalinasi besimokaneiu  STEAM  mokytoju
itraukLti i ugdyma. grupe,  kurios  veikloje  dalyvauja

ne maziau kaip 9 darbuotojai.

8.1.I.2.                                Tyrihejimo,
eksperimentavimo                veiklos
itraukiamos  i  metinius  ir  savaites
planus ne maziau kaip  i 6 grupese.
Organizuotos  ne  maziau  kaip  2
projektines       veikos.       Veiklose
dalyvauja   ne   maziau   kaip    100
vaiku.

8.1.2.1.  Iki 2021-10-31  mokytojai

itraukiojo  ugdymo  organizavimo parode  ne  maziau  kaip  2  atviras
gerala      patirtimi.      Patobulintas veiklas      darzelio      mokytojams,
komandinis    darbas,    sustiprintas Veiklose   dalyvauja     ne   maziau
itraukusis ugdymas. kaip 30 ugdytiniu.

8.1.3.    Se§iose   grupese   irengtos 8.I.3.I.  Isigyta  ne  maziau  kaip  3
mini   STEAM  laboratorijos.     Ill ugdymo       priemoniu       rinkiniai
ketv.8.1.4.  Sudarytos lygios galimybes eksperimentams ir bandymams, ne

maziau     kaip     2     interaktyvios
ugdymo priemones.

8.1.3.2.    95    %   PU   vaiku   igyja
kompetenciju       ugdytis       pagal
pradinio ugdymo programa.

8.1.4.1.  Suorganizuoti  ne  maziau
siekti        asmenines        pazangos kaip   2    respublikines   projektai-
kiekvienam vaikui , parodos,     kurios     orientuotos     i

itraukvii ugdyma. I-IV ketv.

8.2.  Stiprinti inogi§kuosius 8.2.1.  Sudarytos salygos jauniems 8.2.1.1.   Iki   2021-02-01   paskirtas

i§teklius   siekiant   uztikrinti specialistams      igyti       Ziniu      ir praktikos      vadovas,      sudarytas
ugdymo kokybe. praktiniu    gebejimu    darbui     su praktiko s         atlikimo         planas ;



ikimokyklinio/      prie§mokyklinio uztikrintas        praktikos        tikslu
amziaus vaikais. I ketv.8.2.2.Darzelis         tampa igyvendinimo  salygos  ne  maziau

kaip 2 jauniems specialistams.

8.2.2.I.  Iki  2021-02-15  pasira§yta

„Besimokan€iu    darzelio    tinko" sutartis ,            darzelis            tampa
nanu.          Dalyvauj a          veiklas „Besimokan6iu    darzelio    tinko"
tobulinan6iu               ikimokyklinio nariu.8.2.3.1.        40        %        mokytoju
ugdymo        mokyklu        projekte
„Mokymosi mokykla".

8.2. 3.                        Organizuoj amas
squoningas         ir         kryptingas kvalifikacija tobulina 2-3 STEAM
mokytoj u mokymasis. kvalifikacij os kelimo mokymuose,
II-IV ketv. ugdyma        organizuoja        pagal

STEAM metodikq.

8.2.3.2.  50  %  mokytoju  ugdymo
procese      pritaiko      inovatyvaus
turinio perteikimo metodus.

8.2.3.3.  Per metus  organizuoti  ne
maziau    kaip    1-2    mokymai    -
seminarai,     I     metodine     diena
darzelio pedagogans.

8.3.         Skatinti         darzelio 8.3.1.  Projektines  veiklos  stiprina 8.3.1.I.  Iki  2021-02-01  parengtas

pozityvaus ugdytiniu               soc ialini-emoc ini 2021     in.     Sveikatos    stiprinimo
bendradarbiavimo    kultdra, intelekta,      sveikos      gyvensenos planas.
organizuoj ant        proj ektin?veikla. igtidzius.8.3.2.  Projektineje         veikloje

8.3. I .2. Dalyvauta ne maziau kaip
1-2      respublikiniuose      sveikata
stiprinan6iuose             proj ektuose.
Sveikatos  kompetencijas  tobulina
ne maziau kaip 70 % ugdytiniu.

8.3 .2.1. Suorganizuotos ne maziau
dalyvauja socialiniai partneriai. kaip      2      projektines      veiklos,

varzybos    ar    akcijos.    Projekto
veiklose dalyvauja ne maziau kaip
90    %    ugdytiniu,     15    %    tevu
(globejLi),     ne     maziau    kaip     1
socialinis partneris.  11 ir IV ketv.

9.     Rizika,  kuriai  esant  nustatytos  uzduotys  ga]i  bati  nejvykdytos  (aplinkybes,  kurios  ga]i
tureti neigiamos itakos ivykdyti Bias uzduotis)
(pildoma suderinus su §vietimo istaigos vadovu)
9.1.Teises aktai ribojantys §vietimo istaigv veikla.

9.2. Zmogi§kasis fcktorius.

9.3. Ilgalaikis nedarbingumas.



VI SKYRIUS
VERTINIMO pAGRINDIMAs IR smLyMAI

10. Ivertinimas, jo pagrindimas ir sia[ymai: Matomi akivaizdtis poky5iai -darzelio aplinka puikial
sutvarkyta ir saugi vaikams. Naujos aik§teles, Zaidimu irenginiai tenkina vaiku poreikius,  Sukurtos
§iuolaikines mazame5iams vaikams pritaikytos ugdymo(si) aplinkos,  ypat  daug teigiamu emociju
patiria  vaikai  interaktyviu  Zaidimu  erdveje,   Puikiai  susitvarkyta  su  vaiku  ugdymo,  priezitros,
maitinimo  organizavimu  pastato  renovacijos  laikotalpiu.  Vaiku  individuali  pazanga  fiksuojama
elektroniniame  dienyne  „Mnsu  darzelis"  ir  aptariama  individualiu  pokalbiu  metu  su  tevai.  Tevai
gauna  daug  informacijos  apie  vaiko  diena  darzelyje.  Karantino  laikotarpiu  puikiai  organizuotas
nuotolinis vaiku ugdymas, projektines veiklos, informavimas.  Darzelio projektai skatina ir itraukia
tevus   dalyvauti   kartu  veiklose   su  vaikais.   Darzelio   bendruomene  palaiko   §iltus   santykius   su
socialiniais  partneriais,  kurie  geranori§kai  dalyvauja  darzelio  veikloje.  Direktoie  puikiai  ivykde
skirtas 2020 in. uzduotis ir savo veiklos rezultatais vir§ijo jai keliamus tikslus.
2020 in. direktoies veiklq vertiname labai gerai.

Lop§elio-darzelio tarybos pirmininke   , r'

(mokykloj e -mokyklos tarybos                                (para§g
igaliotas asmuo, §vietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuotoj u atstovavima igyvendinantis asmuo)

11. Ivertinimas, jo pagrindimas ir sin[ymai:

Edita §lapikiene       2021-02-01

(vardas ir pavarde) (data)

(val stybines §vietimo istaigos savininko             (para§as)
teises ir pareigas igyvendinancios institucijos
(dalyviii susirinkimo) igalioto asmens parejgos;
savivaldybes §vietimo istaigos atveju -meras)

Galutinis merry veiklos ataskaitos ivertinimas

Susipazinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde)

(para§as) (vardas ir pavarde) (data)


