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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo kolrybOs uZtikrinimas ivairiq gebdjimq ir
poreikiq vaikams
DarZelis ,,Lazdynelis" yra darnus, atviras naujovems, Siuolaiki5kas, atsinaujines inovatyviomis

Reggio Emilia ugdymo priemonemis, dirbantis komandiniu mstodu, gebantis tenkinti
padidejusius indivuidualius vaiko, Seimos ir bendruomenes poreikius.

o Tgsiame pradetus projektus "Kuriame kartu su Seima", ,,Pasaulis vaiko akimis",

,,I5lai svintas k0rybiSkumaso o Lietuva vaiko kiiryboj e".
o Kartu su vaikais, tevais ir partneriais Vilniaus kolegijoje, miesto ir Lietuvos

ikimokyklinemis istaigomis, Karolini5kiq muzikos mokykla, {Zuolyno progimnazija

rengiame dailes, teatro ir dainos festivalius ,,Kuriame ir vaidiname pasak4", ,,Daina
Lietuvai.

o Dalinames gerqia prie3mokyklinio ugdymo patirtimi: aplinkos kUrimas, planavimas, vaiko
pasiekimq vertinimas su miesto, respublikos ir uZsienio ikimokykliniq ugdymo istaigq
pedagogais ir studentais.

. Dalyvaujame specialiqiq poreikiq vaikq ugdymo tobulinimo konferencijose,,Naujos A.
Spektro vaikq ugdymo galimybes'.. Dalyvavome ABA terapijos ,,Taikomosios elgesio

analizes mokymuose.
Kartu su istaigos bendruomene, sklandZiai igyvendinamos strateginiame plane numatytos

kryptys, skatinami kolegialiis santykiai, kiirybi5kos iniciatyvos, savita ir turtinga istaigos kultUra.

Kasmet dalyvaujame parodoj e,,Vaikq Salisoo.

Siekiant uZtikrinti auk5t4 vaikq ugdymo kokybg ir ivairiq gebejimq turtinim4, nuolat atnaujiname

dafielio vidaus ir iBores aplinkq, Zaidimq aik5teles praturtinome naujomis Siuolaiki5komis

priemonemis - karstynemis. Edukacinis sodas nuolat praturtinamas naujais Zeldiniais, tre5nemis,

Silauogemis, abrikosq ir persikq medZiais. Kasmet ragaujame nauj4 derliq.
Atnaujinta inovatyviomis priemonemis grupiq edukacine aplinka, miegamieji kambariai nauja

patalyne, valgyklele naujais indais, sporto sale inventoriumi, logopedinis kabinetas praturtintas

sensoriniais Zaidimais.
Skatinama ugdymo turinio kaita, taikomi nauji individualizuoto ugdymo metodai, naratyvinis
Zaidimas, paZangios technologijos. Visos grupes apriipintos interaktyviomis priemonemis'

Siekiant uZtikrinti sekming4 specialiqjq poreikiq vaikq integracij4 ir ugdym4, rengiame

seminarus - praktikumus darZelio pedagogams apie Autizmo spektro sutrikimus turindiq vaikq
ugdymo metodus ir priemones.
Tgsiama patirties istorijq knyga jauniesiems pedagogams, o taip pat tgsiama patirties sklaidai

studentams ir miesto





pasiekimqvertinimo,vaikqpaZintines-tiriamosios,
menines veiklos srityse. DarZelio pedagogai yra Vilniaus kolegijos studentq mentoriai, dalinasi

patirtimi su miesto ir metodinio ratelio pedagogais.

bu*6 bendradarbiavimas su Seima. Tevai yra aktyvtis ugdymo proceso atnaujinimo ir skatinimo

dalyviai, rtipinasi sportine ir sveiko maisto programa. Parengta ir igyvendinamaprograma
,,Pozityvi tevysteoo.

DarZelyje turtinama integruoto, patirtinio, paremto vaiko individualiq poreikq tenkinimu ugdymo

sistema.

Sukurta saugi, mobili, aktyvumq skatinanti aplinka
Lauko Zaidimq aik5teles atnaujintos ir praturtintos naujomis priemonemis, s0pynemis ir
karstynemis. Esant tinkamam orui, vaikai sportuoja sporto ir mi5ko aik5telese. Zaidim4aikSteles

atitinka Higienos nonnq reikalavimus.
Atnaujinta virtuves materialine baze. Vaikams ruo5iamas maistas vadovaujantis palankaus

sveikatai maisto produktq ruoSimo reikalavimais. Kasdien vaikai valgo vaisius, SvieZias darZoves,

gali rinktis ir i5sakyti savo pasiulymus. Vaiko nuomone gerbiama ir ije reaguojame.

Sutelkta darni, akfii, atsakinga ir nuolat besimokanti bendruomen&
Bendradarbiaujame su Martyno MaZvydo biblioteka. Dari:elyje vyko mokymai,,Biblioteka ir
pirmieji skaitymo ig[dZiai vaikq darlelyje". Projektas tgsiasi, darilelio biblioteta praturtinta

naujomis knygomis. Perskaitytq knygq personaZai persikelia i darZelio vaikq ir mokytojq teatrq.

Teatras atviras kaimyniniq darZeliq vaikams ir mokytojams.

Vilniaus kolegijos pedagogikos fakulteto studentai atlieka pedagoging praktik4 darlelyje ir tampa

miisq tradicijq tgsejais.
DarZelyje atnaujinata planavimo ir vaikq pasiekimq vertinimo sistema.

Gerqavaiko pasiekimq vertinimo, bendradarbiavimo su Seima patirtimi dalinames su miesto

prie5mokyklinio ugdymo mokytoj ais.

,,f*dynitio" vaikai sekmingai adaptuojasi ir mokosi ,,L€rudio" ir ,,.{Zuolyno"progimnazijoje.
Mokytojai gerai vertina vaikq intelektinius, meninius, o ypatingai ktirybinius gebejimus.

II SKYRIUS

METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

veiklos rezultataindinia tezu

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini
rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1.1.Vaikq sveikos
gyvensenos
ugdymo(si) ir fizinio
aktyvumo skatinimas

Atlikti sveikos
mitybos igudZiq
tyrim4, parengti,
ir igyvendinti
projekt4

,,Sveikas maistas

Apibendrinta
tyrimo med1iaga
vaikq sveikos
mitybos link,
DarZelio
bendruomene
rensia mitybos

Kartu su sveikatos prieZifrros
specialiste ir dietologe buvo
atlikta vaikq maitinimo
kokybes analizd.
Apibondrinti stebejimai ir
pokalbiai su vaikais,
mokytoiais buvo aptarti

1.





- sveikas
vaikas'0.

atnaujinimo
projekt4. Stebimi ir
daromi pokydiai
vaikq mitybos
valgiaraSdiuose ir
vaiku veikloie.

mokytojq posedyje ir
parengtas kaitos projektas.
Projektas pristatytas
darZelio bendruomenei, o po
pusmedio vel analizuojama
vaiku mitybos situacii a.

1.2. Specialiqjq
ugdymosi poreikiq
vaikq socializacija
dari:elyje ir
bendruomeneje

Kurti naujas
erdves, isigyti
inovatyviq
ugdymosi
priemoniq,
sutelkti tevq ir
specialistq
komandas
sekmingai vaikq
socializacijai.

Tevq ir specialistq
komanda sukuria
inovatyvias erdves
specialiqjq poreikiq
vaikq ugdymui,
atlieka stebejimus ir
tobulina veiklos
metodus.

Kartu su logopede ir
mokytojq komanda nuolat
atnaujiname ugdymo
priemones specialiqjq
poreikiq vaikams. Atliekame
stebej imus, refl ektuoj ame
pokydius, aptariame su

tevais. Logopede ir
mokytojai dalyvauja
mokymuose, skirtuose
autizmo spektro sutrikimus
turindiq vaikq ugdymui.
Praturtej ome nauj a literatiira
Sia tema.

1.3.Gerosios patirties
sklaida

Skatinti
ugdymo(si)
pokydius,
aplinkos
atnaujinim4 ir
pagalbq
jauniesiems
pedagogams.

Aukldtojai
metodininkai tgsia
sekmes istorijq
kErim4 ir dalinasi
patirtimi su
jaunaisiai
kolegomis. Turteja
mentorystes
patirtis.

DarZelyje dirba du ekspertai
ir septyni mokytojai
metodininkai. Jie nuolat
dalinasi gerqapatirtimi su
jaunaisias pedagogais ir
miesto pedagogine
bendruomene.
Planuojame Sekmes istorijrl
tesini.

1.4.

1.5.

2. Uiduotys, neiwkdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatytq rizikq CIei tokiq buvo

UZduotys PrieZastys, rizikos
2.1. Visos uZduotys ivykdytos
2.2.
2.3.
2.4.
2.s.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ei buvo atlikta S' veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3 . I . Konsultavau,,Zibutes",,Delfinukoo',
,,Pakalnutesoo ir,,Gerveles" ugdymo istaigq vadovus
darhelio personalo veiklos atsinaujinimo ir
motyvavimo, Svietimo vadybos, pedagogq veiklos
proi ektu rengimo, aplinkos atnauj inimo klausimais.

Pagerej o pedagogq veiklos motryacij a,

praturtej o patirtis dokumentuoj ant ir
planuoj ant istaigos veikl4, atnauj inant
aplink4. Konsultacij os tgsiasi.





3.2. Biidama vadovq asociacijos pirmininke,
organizavavvadovqkonferencijas,,Gerodatlelio
linkoo.

Praturtejo vadovq vadybines
kompetencijos

3.4.
3.5.

5.

veiklos uZd ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytosSiektini rczultatar

Pasie rezulta kdant uZduotis mas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

tL UZduoWs iwkdytos ir vir$iio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai eerai x

5,Z.tJLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo ro4i4iqq Gerai tr
5.3. fvykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai EI

5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenk namai E

kurias no
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IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. [vertinimas, jo pagrindimas ir sifllymai: Labai gerai.

Diiektore nuosekliai ir atsakingai telkia profesionalq bendruomeng vaikq ugdymo(si) inovacijq
paieSkai ir igyvendinimui, ugdymo kokybei uZtikrinti ir vaikq ugdymosi pasiekimq turtinimui.
Sukurta ir nuolat atnaujinama moderni ugdymosi aplinka, atliepianti vaikq, Seimq ir pedagogq

poreikius ir sklandZi4 veikl4. DarZelio pedagogrl bendruomenes patirtis vertinga Vilniaus Kolegijos

itudentq praktikai ir Vilniaus bei kitq ugdymo istaigq pedagogq patirties turtinimui. Dafielyje vyksta

mokymai, seminarai, konferencijos ,,Reggio Emilia idejos vaikq savira5kai skatinti', o pedagogai

kartu su direktore dalyvauja konferencijQse ir parodose ,,Vaikq Salis" ir pristato inovatyviq patirti.

Mokyklos tarybos pirmininke. Renata Rudiene 2020.02,06

8. [vertinimas, jo pagrindimas ir si[lymai:
; h-i

Vilniaus miesto
r-'u

savininko teises ir (paralas) (vardas ir pavarde)

(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

V 
IV SKYRIUS

KITV METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Kitq metq metq uiduotys

dgo,

frDl,o .-0/ -'?r
(d.t")

RItr
20

9.

(

Metq uZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys iwkdvtos)

9.1. Inovatyviq lauko ir vidaus
erdviq ktirimas, skatinant
ugdytiniq individuali q paiangq.

Pagerinti specialiqjq
ugdymosi poreikiq vaikq
individuali4 ugdymosi
palangq, stiprinti jq
savivertg.

1. Sukurtos sensorines Sviesos

erdves ir isigytos naujos
priemones specialiqj q poreikiq
vaikams. Pageres vaikq
pasiekimq vertinimo rodikliai:
savaranki5kumas, socialiniai

igndliai, saviverte. BirZelio
mene s i analizvoj ama pas i ekimq
vertinimo sistema.

a+rt.





2. Visose ikimokyklinio
grupese pagal,,Vaikq pasi

vertinimo apraS4" patobulinta ir
naudojama vaikq pasiekimq
vertinimo sistema, fiksuojanti
individuali4 vaiko paLangq,

3. Kart4 per ketvirti
analizuojami vaikq pasiekimai
ir vaiko individuali pfrarugq,
panaudoj ant informacines
technologijas,
du kartus per metus tevq
susirinkimq metu vaikq
pasiekimai pristatoma tevams.
Apie specialiqiq poreikiq vbikq
pasiekimus kalbame
individualiq pokalbiq metu ir
pagaL poreiki, pri statomi vaikq

Bendruomenes nariai
taps aktyvesni bendruose

istaigos projektuose,
tikimes daugiau
iniciatyvumo.

1 .Tgsiamas bendruomenes
proj ektas,,Kuriame kartuoo : bus
sukurtos knygos apie vaikq
,,Simt4 kalbq" 4-6 metq amZiaus
grupese
2. Atnaujintos lauko Zaidimq
priemones ,,Namai",
,,Traukiniai", suburs visus
bendruomenes narius vaikq
gerovei.
3. Surengta konferencija visiems
darZelio mokytojams ir tevams

,,Vaikq elgesio sutrikimai ir

9.2. Skatinti bendruomenes
nariq dalyv avimq proj ektuo se,

nauj q iniciatyvq palaikym4,
empatij 4 ir bendradarbiavim4
sprendZiant kylandias
problemas.

9.3. ISlaikyti ir stiprinti
Zmogi5kuosius i5teklius, turtinti
istaigos mikroklimat4

Mokytojai turtins savo
kompetencij as, dalinsis
su kolegomis ir gerqj4
patirti apra5ys
leidiniuose.

1.80% mokytojq tgs

kvalifikacijos tobulinim4
inovatyviq ugdymo metodq
paZinimo srityje, birZelio menesi
reflektuos savo sekmg.
2. [staigoje bus organizuojami
Du seminarai per metus visiems
pedago gams bendradarbiavimo
su Seima tema..
3. Surengta konferencija
dafielio ir miesto pedagogams

,,Reggio Emilia" idejq svarba
vaiko savirai5kai'..
4.Surengta personalo savaitgalio





9.4. Kurti saugi4 ir emoci5kai
turting4 aplink4, geresnes darbo
s4lygas techniniam personalui.

Atnaujinti darbo
priemones ir darbo
drabuZius. Kart4 per 

.
menesi rengti pokalbius
apie elgesio kulturq ir
sveik4 gyvenimo btid4.

1. Atnaujintos personalo da
priemones ir darbo &abui:i1
2. Moderni zuotair atnaujin
virtuves iranga.
3. Patobulintos darbo vietoi
dietistei ir sandelininkei,

isigyti nauji kompiuteriai ir
spausdintuvai.

rbo
ri.
ta

10, Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali btrti neivykdytos (aplinkybds, ku{ios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis) 

I

suderinus su Svietimo i

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

SusipaZinau.
Jotr^r-or d

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (data

1 0. l.Personalo tr[kumas.
I 0.2.Nepakanka finansiniu i5tekli
10.3.

rtl,fr?-02-2r

institucijos

igalioto asmens




