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2018 METU VEIKLOS ATASKAITA
Nr.
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS
(Trumpai aptariamos Svietimo istaigos strateginio plano k
istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikliai)

2017 m. gruodZio I d. patvirtintas Vilniaus lop5elio-darlelio,,Pelene" 20I8-2022m. strateginis
planas. Pagrindiniq tikslq igyvendinimas atitiko priemoniq plane numatytus uZdavinius, t.y.
ugdymo programos igyvendinimas atsiZvelgiant i Siuolaikinius ikimokykliniam ugdymui keliamus
reikalavimus, pedagogq profesinio tobulejimo siekimas, funkcionalios aplinkos ktirimas,
atnaujinimas, jos pritaikymas vaikams su SUp.
Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pelene" 2017-2018 m. veiklos programa buvo orientuota i Vaiko
geroves uZtikrinim4 ir sveikos gyvensenos igDdZiq formavim4 ikimokyklinio ugdymo
fstaigoje,
pedagogq refleksij4, dirbant pagal atnaujint4 ikimokyklinio ugdymo progrzrmg, lauko ugdomosios
aplinkos irengim4 ir tobulinimq, smurto prevencijos programos diegim4 ir tobulinim4 bel teikiamq
paslaugq kokybes gerinim4 per SUP poreikiq turindiq vaikq integracij4.
fgyvendinant strategini plan4 ir 2017-2018 metq veiklos programq, buvo siekiama strateginiq
tikslq - kokybi5ko ir inovagvaus ugdymo(si) uZtikrinimo, sudarant galimybes kiekvienam vaikui
igyti gebejimq ir igudZiq; gerinti lop5elio-darZelio ,,Pelen6" materialingbazg uZtikrinant saugi4 ir
sveik4 ugdymo aplink4 kiekvienam vaikui.
Svarbiausi 2018 m. rezultatai ir rodikliai {gyvendintas tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias i
graliq ka1b4"
Respublikinis projektas ,,Zaidimai moko". Pedagogai aktyviai dalyvavo
Respublikineje ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijoje ,,sveikatos Zelmeneliai" bei ,,Sveika
mokykla" veiklose. Tradici5kai minima Laisves gynejq diena. Trispalves veliavos Zvakeliq
uZdegimo iniciatyva ,,Mylimos Lietuvos Sirdis". Lietuvos valstybes atkurimo dienai buvo
organizuota darbeliq paroda ,,AS piesiu Lietuv4" ir Lietuvos valstybes atkiirimo lOO-mediui
pamineti respublikine paroda ,,M.K. eiurlionis vaikq akimis".
Pletojant tevq ir pedagogq bendradarbiavimE pravestos paskaitos tevams: ,,Nepalankus
sveikatai maisto produktai", ,,Saugios gyvensenos darlelyje ugdymas", organizuotas bendras
projektas ,,Gyvenim4 darlelyjekuriame kartu", sporto Sventd, atliktatevq apklausa,,Ikimokyklinio
amliaus vaikq mitybo s ipro diai l op e lyj e - d ar Lelyj e,, P elend ".
Vaikq saugumui uZtikrinti organizuoti Civilines saugos mokymai, evakuacines pratybos visai
bendruomenei, bei mokymai vaikams ,,Kaip saugiai elgtis ekstremaliose situacijose".
Numatytq tikslq ir uZdaviniq siekeme igyvendindami atnaujint4 Vilniaus lop5elio-darZelio
,,Pelend" ikimokyklinio ugdymo program4 ,,Zinir4 Saltinelis", Bendr4j4 prie5mokyklinio ugdymo
program4, Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Pelene" neformaliojo vaikq Svietimo ugdymo program?,
tarptauting programq ,,Zipio draugai" bei tarptauting socialing program4 ,,Say hello to the world",
pravestas seminaras bendruomenei ,,Smurtas artimoje aplinkoje" ir projektas ,,Savaitd be patydiq".

ir

S

II SKYRIUS
METU VEIKLoS uZouoTYS, REZULTATAI IR RoDIKLIAI
. Pagrindiniai pradiusiq metq veiklos rezu
Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)
1.1. Gerinti istaigos
teikiamq paslaugq
kokybg

2.2.Ultik<rinti
sveik4, saugi4
aplinkq, u1kertanliq
keli4 smurto,
prievartos
aprai5koms ir
Zalingiems iprodiams
bei smurto ir patydiq
prevencijos modelio

igyvendinim4
istaigoje.

Jata

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
Siektini rezultatai
vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivvkdvtos)
Inicijuotos bei Integruotas 1 vaikas su
SUP, esant poreikiui
igyvendintos
priemones teikiamq isteigti etatai spec.
paslaugq kokybei pedagogo, mokinio
gerinti susijusios su padejejo, isigytos
specialios ugdymo
specialiqjq
priemones.
ugdymosi (SUP)
poreikiq turindiq
UZtikrintas lygiq
vaikq integracija.
galimybiq principo
igyvendinimas: vaikas,
turintis negali4 ugdomas
ikimokyklinio ugdymo
istaigoje kartu su visais
vaikais .

i.

Igyvendinti
Lietuvos

ir
patydiq prevencijos ir

Respublikos

intervencijos

Svietimo istatymo
nuostatas,

reglamentuojandias
smurto
patydiq
prevencij4.

ir

Parengtas smurto

tvarkos

apraSas.

2. Sudaryta

darbo
patydiq

Pasiekti rezultatai ir

jq

rodikliai
*UZduotis

ivykdyta.
Nuo 2018 m. rugsejo
istaig4 lankandiq
bendras SUP vaikq

- 56 ir 1
vaikas turintis negali4.
Visi sekmingai
integruoti iugdymo
proces4. Pagalbai SUP
vaikams isteigta
mokinio padejejo
pareigybe ir
papildytos
spec.ugdymo
priemones (Sviesos
stalai, relaksinis
akvariumas).
*UZduotis
ivykdyta.
2018 m. direktoriaus
fsakymu buvo
sudaryta darbo grupe
smurto ir patydiq
prevencijos ir
intervencijos tvarkos
apra5ui (SPPITA)
parengti.
2018-04-30 d.
direktoriaus isakymu
Nr. V-5l patvirtintas
SPPITA.
skaidius

grupe smurto ir
prevencijos vykdymui.
Organizuoti
mokymai apie smurto ir
prevencij4
istaigos pedagogams ir
bendruomenei.
4. Organizuoti grupiq
(globejq) Mokyklos
susirinkimai smurto ir bendruomenei
prevencijos organizuoti mokymai
tema.
apie smurto ir patydiq
5. Parengta ir pristatyta prevencij4, kuriuos
istaigos bendruomenei vede Seimos santykiq
ataskaita apie smurto ir instituto psichologe,
prevencijos mediatore Egle
Kalinauskiene.
programos vykdym4.
Grupiq tevq
susirinkimu metu

3.

patydiq

tevq

patydiq

patydiq

tevai buvo informuoti
apie SPPITA

isigaliojim4
mokykloje (patalpinta
istai gos internetinej e

svetaineje).

1.3. Atlikti istaigos
centrines Zaidimrl
aik5teles renovacij4.

{gyvendintos
Lietuvos higienos
normos HN
7 5:2010 ,,fstaiga
vykdanti
ikimokyklinio ir
(ar)
prieSmokyklinio
ugdymo program4.
Bendrieji sveikatos

ketvirtis.
centrine
Zaidimq
frengta
aikStele

2018 m. paskirta
komanda atsakinga uZ
SPPITA igyvendinim4
ir vykdym4 fstaigoje
bei bendruomends
informavima.
*UZduotis
ivykdyta.
2018 m. rudeniirengta
atitinkanti LR HN

ikimokyklinio/priesmok
yklinio ugdymo grupes
vaikams: paklota nauja

standartams lauko
iaidim4 aik5tele

2018

m. 3

atitinkanti

standartams
Laidimr4 aik5tele s danga.

l3l:2015,75:2010

ikimokyklinio/
prieSmokyklinio
amZiaus vaikams.

saugos

reikalavimai"
nuostatos.

2. UZd

neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatytu riziku fiei tokiu buvo
UZduotys
PrieZastvs. rizikos

2.r
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. uzduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
rldoma,.jei buvo atlikta

svafl

UZduotys / veiklos

3.1. Modernizuoti pedagogq darbE,
aprfipinant kiekvien4 grup g
kompiuteriais.
3.2. Efektyviai rengti projektus,
fi nansinei par amai gauti.

veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaigos veiklai
Pedagogq kompiuterinis raStingumas turi teigiam4
poveiki naujq inovacijq atsiradimui ugdymo
procese.
Gauta fi nansine p ar ama I op 5 e I iui - d afieIiui,, P e I en6 "
sekmingai dalyvauj ant Vilniaus mie sto savivaldybe s
Visuomenes aplinkosauginio Svietimo projekte,,AS
vaikeli vedu ekologiniu keliu"

