
VILNIAUS LOPSELIS.DARZELIS,,PELENE"

(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2019 METU VETKLOS ATASKATTA

Nr.
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo istai inirno lffypfys ir
p ateikiami svariaus i r ez:ultatai be i ro dikl iai)

no 1-4 tiksl4 -
bttu vykdomi

r r kurybiskumo
iliniq igudziq

{gyvendinant Vilniaus lopselio-darZelio ,,Pelene" 2018-2022 m strateginio plano 2-4 tiksl4 -
,,modemios, aktyvinandios, saugios, estetiSkos ugdymo(si) ir darbo aplinkos k*1-ur.., turtinau
edukacines aplinkas inovatyviomis ugdymo(si) priemonemis, papiliziau grupir* ir specialios
pagalbos vaikui kabinetus priemonemis skirtomis darbui su SUF vaikaii sjekjau nuolatinio
pedagogtt profesinio tobulejimo, jq kompetencijos stiprinimo dirbant su IKT priemonemis.

{gyvendinant Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Pelene" 2018-2022 m strateginio plano 3-4 tiksl4 -
,,{staigos bendradarbiavimo su Seima pletot6", siekiau sudaryti kuo palankr;snes's4lygas,
efektyvesniam tevq isitraukimui iugdymo(si) proces4 ir jo tobulinim4.

Lop5elio-datLeIio,,Pelen6" 2018-2019 m. veiklos programa buvo orientuota i Vaiko geroves
uZtikrinim4 ir sveikos gyvensenos igudZiq formavim4 ikimokyklinio ugdymo istailgose, pilietiniq
veiklq (iniciatyvq, projektq) ptetojim4 ikimokyklinio ugdymo istaigose,'ptantaui*o idejq
igyvendinim4, lauko ugdomosios aplinkos irengim4 ir tobulinim4.

fgyvendinant strategini plan? ir 2018-2019 metq veiklos program4, didelis demesis buvo
skiriamas itraukiajam ugdymui, ugdymo turinio pritaikymui siekiant geiinti SUp vaikq ugdymo
kokybg bei lop5elio - datielio,,Pelend" materialines bazes turtinimui, uZtikrinantr saugiq ir-svlit4
ugdymo aplink4 kiekvienam vaikui. 2019 metais ugdeme 20 vidutinius ir didelius specialiuosius
ugdymosi poreikius turindius vaikus. Teikta Svietimo pagalba kalbos ir kalbejiirno sutrikimq
turintiems 42 vaikams, kompleksine pagalba2 vaikams su specialiaisiais poreikiaisr, psichologine
pagalba teikta 7 vaikams ir 5 vaikams su negalia.

Svarbiausi 2019 m. rezultatai ir rodikliai - Prie5mokyklinio ugdymo vaikai dalyvavo
tarptautiniame projekte su Slovenija ,,Say hello to the world" ,,Paiaiyk pasrauliui labas...
Otganizavome Respublikos mastu Siuos renginius: ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus
vaikq pilietines edukacijos projekt4 ,,Lietuvos miestai vaikq ltpomis ii akimis", f'oto nuotraukq
pato!+ vaikq kurybines fantazijos ,,Ekologinis remelis", Flashmob4 ,,Laikas keltis.. i;
konferencij4 ,,Ugdalgamtos myletoj4, skatinu mokytis Zaliose mokymosi aplinkosre". pedagogai
aktyviai dalyvavo Respublikineje ikimokykliniq istaigq darbuotojq asociacijo,ie ,,Sveilats
Zelmeneliai", ,,Sveika mokykla" bei asociacijos ,,Slavq vainikas" veiklose. pitietiiriam ugdymui
uZtikrinti igyvendintas istaigos bendradarbiavimo su Seima projektas ,,Gyveniirn4 dilielyje
kuriame kartu", edukacinis projektas ,,Lietuvaites sapnas", tradiciSkai minima Laisves gvnejrl
diena, bei projektine veikla ,,Pelends kelione po Lietuv4", Lietuvos valstybes atl<Drimo Aie"ui
buvo organizuota darbeliq paroda ,,Nupie5iu Lietuva maLytg*.



'FT psichologe
)", organizuotas
tevq apklausa

{anauja sporto
kos apra5as" ir

,,Reagavimo i patydias schema". Pravesti civilines saugos mokymai vaikams ir bendruomenei.
UZtikrintas maitinimo organizavimas lyje-darLelyje pagal naujus valgia:r.aiidius.

II SKYRIUS
METU VEIKLOS ULnaorys, REZULTATAI rR RODTKLLA.T

l. tar veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys) Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rczultatai ir jq
rodikliai

1.1. UZtikrinti
ugdymo kokybg
diegiant inovacines
IKT

Turtinti edukacines
aplinkas
inovatyviomis
ugdymo(si)
priemonemis.
Siekti nuolatinio
pedagogq
profesinio
tobulejimo taikant
IKT priemones.

1.1.1. Dvi grupes
apriipintos
interaktyviomis
priemonemis - irengtos
interaktyvios lentos.
1.1.2. Jsigyti
interaktyvus Zaislai,
priemonds, ekranai.
1.1.3. Organizuoti
mokymai pedagogams
inovatyviq priemoniq
taikymo praktikoje
tema.

*UZduotis 
ivykdyta.

Nuo 2Cf 19 m. rugsejo

istaigoje irengtos 2
interakty,zios lentos ir
3 projekcinds sistemos
grupese, isigyti 12

ne5iojamr4
kompiuteriq.
Smart Notebook
programos irankiq
pagalber s'ukurtos ir
naudojamLos

interaklyvios
mokomosrios
priemondts,

Visoje fstaigoje
idiegtas interneto

rysys.
{vykdytas planingas
IKT diegimas.
Organiz:uoti pedagogq
mokymai, kuriuos
pravede BMK
atstovasl. Pedagogq
auk5tesnio lygio IKT
kompetencija
praturtino ugdymo
proces?, uztikdno
kokybiSkesni ugdym4.
Sudarytos s4lygos
100%pedagogams
dalyvauti .intemetinese
mokymuose,



semmatuose
oedasosas.lt nortale

2.2.Kurti
funkcionalias
ugdymo(si) s4lygas
SUP turintiems
vaikams

Tgsti SUP vaikq
inkliuzij4 i
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo grupes.
Papildyti gmpes,
logopediniir
psichologini
kabinetus
metodinemis
priemonemis
skirtomis darbui
SUP vaikais.

SU

2.2.1. I ikimokyklinio,
prieSmokyklinio
ugdymo grupes
sekmingai integruoti
SUP vaikai, kuriems
nustaty'ti vidutiniai ir
dideli ugdymo(si)
poreikiai.
2.2.2. fsigytos
priemones - kalbai ir
emociniam intelektui
lavinti: korteliq
rinkiniai, stalo ir
lavinamieji Zaidimai bei
priemones relaksacij ai,
individuali4raid1
skatinandios priemonds.
2.2.3. {rengtos
individualios raminimo
erdves vaikams grupese.

*UZduotis 
ivykdyta.

Pagalbai SUP vaikams
isteigta rnokinio
padejejo pareigybe ir
papildytos
spec.ugdymo
priemonds (burbulq
vamzdis, Sviediantis
akvariumas, mokymo
korteles ,,,Grupuok-
apibendrirrk,,, Surask
mano tet[ir mamq",
,,Moku tiurti garsus'',
Deliones, Laidimai
,,Kas pradiflgo",
,,Mano, pojUdiai",
Bingo", I-ogico primo
rinkiniai, rnagnetiniai
Zaidimas -

,,Emocijos").
DarZelio ir
prieSmokyklinio
ugdymo grupese

irengtos iradividualios
raminirno erdves.

1.3. Pilietiniq veiklq
(iniciatyvrtr, proj ektq)
pletojimas
ikimokyklinio
ugdymo istaigoje.

Numatyti
priemones
pilietiniam
ugdymui
uZtikrinti.
Skatinti tevq
bendruomenes

itraukim4 i istaigos
projekting veikl4.

9.3.1 .Parengtas
pilietinio ugdymo 2019
m. planas.
9.3.2. fgyvendinti
bendradarbiavimo su
tevais projektai:
,,Gyvenim4 darlelyje
kuriame kartu" ir
,,Pelenes kelione po
Lietuv4".

tUZduotis 
ivykdyta.

2019-02-04
direktoriarus isakymu
Nr. V-l6 buvo
sudaryta darbo grupe
pilietinio ugdymo
prograrnai parengti.
2019-03-()1 d.
direktoria.us isakymu
Nr. V-32 p,atvirtinta

,,Pilieti.nio ugdymo
progranna".
SekmingaLi

igyvenclinLtas ir
pletojarnas toliau
istaigos p:rojektas

,, GyvenLinri 4 dar Lelyj e
kuriame k.artu". Sis
projektas leido itraukti
ter,r4 berrdnuomeng i
ugdom4ji procesq,
suteike galimybg
bendrai si,ekti
uLsibrekq strateginiq
tikslu.



2' UZduotvs, neivykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytosldoma, iei buvo atlikta veiklos rezultatamssva

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos ve,iklai
1.1. Efektyviai rengti projektus,
finansinei paramai gauti.

Gauta fi nan s ine p ar ama I op S el iui - d ar Zeliui,, p elen6*
sekmingai dalyvaujant Vilniaus miesto
savivaldybes Visuomenes aplinkosauginio Svietimo
projekte ,,AS vaikeli vedu ekologiniu l,reliu...

1.2. Dalyvauti ES fondo lesomis
fi nansuoj amame proj ekte.

[staiga tapo partneriu igyvendinrmt Europos
socialinio fondo lesomis finansuojamo projekto
,,Ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugitymo kokybes
vertinimo ir stebdsenos modelio sukurimas ir
diegimas", kuris uZtikrins ikimokyklinio ugdymo
kokybes gerinim4 formuojant naujas kokybes
uZtikrinimo praktikas.

1.3. Efektyviai naudojant lesas sukurtos
papildomo ugdymo erdves

[rengta nauja edukacine erdve ,,Sporto ir Zaidimq
aik5tele" skirta vaikq sveikatos lrompetencijai
ugdyti.

Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

:ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMA.S IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5. Pas rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas P aLy mimar; atitinkamas
lanselis

5. 1 . uZduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai serai M
5.2.uLduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5'3. Ivykdytos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenliinama tr
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatentriinama tr



6.1. mlo lr lu va
ir bendravimo k

VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

6. Kom kurias n tobulinti

&l'zek:to,w'
(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sillymai:

(vardas ir pavznde)(drokykloje - mokyklos tarybos

fuL"- jorlnnt'kn( rD/s
(data)

(data)

(Svietimo istaigos savininko teises ir (para5as)
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

(vardas ir pavarde) (data)



IV SKYRIUS
KITV METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 uZduotys)

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys fvykdytos)

9. l.Siekti aukStesnes ugdymo
kokybes ir atnaujinti vaikq
pasiekimq ir paiangos vertinimo
sistema.

Atnaujinti vaikq
pasiekimq ir paZangos
vertinimo sistem4,
susitarti del vertinimo
proceso dalyviq
vaidmenq, vertinimo
kriterijq, analizes .

Parengti ugdytiniq
paZangos stebejimo
sistem4, kuri orientuota i
vaiko poreikius ir
galimybes.

1. Iki 2020-04-01 d. sudaryra
darbo grupe ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio amZiaus vaikrl
pasiekimq fu paLarryos vertino
sistemai tobulinti.
2. Metq eigoje metodiniuose ir
pedagogq tarybos posedZiuose
(2020 m. geguZes men. ir 2020
m. rugsejo men,) bei su tevais
aptarta vaikc, asmenines
paZangos stebejimo sistema.
3. Su pakoreguota atnaujinta
vertinimo sisterrra iki 2020-09-
31 d. supaZindinLti pedagogai ir
tevai.
4. Visi istaig4 lankantys
vaikai (100%) 1;uri fiksavimo,
asmenines paZtangos ir
pasiekimq vertininro aplankus.
5. Vaikq paZ;angos ir
pasiekimq
analizuojarni

rezultatai
pedagogq

susirinkimuose, tevq
susirinkimuose (apibendrinta
informacij a) ir individualiai.
6. {staiga pateiks mokyklai,
prieSmokyklinio ugdymo
pedagogq reikomendacij4
(100% vaikq), parengta pagal
,,Prie5mokyklinio ugdymo
tvarkos apra5o" patvirtint4
form4 2020-06-01 d"

7. Vaikq, turindirl specialiqjq
ugdymosi poreikiq. pasiekimus
vertina pedagogas; kartu su
Mokyklos vaikc' geroves
komisija bei aptaria su tdvais
(globejais) ir parengia
Rekomend acijq (l0l)% vaikq),
skirt4 mokyklai, vykdandiai
pradinio ugdymo programa.



9 .2, Efektyvinti pozityvq
lop5elio-darZelio darbuotoj q
mikroklimat4.

Sukurta pozityvi,
pasitikej im4 skatinanti
atmosfera istaigoje,
kurios pagrindas
profesines etikos vertybiq
ir moralaus elgesio
principq taikymas darbe.

1. Iki 2020-04-01 d. sudaryta
darbo grupe istaigos
mikroklimato problemoms
identifikuoti.
2. Numaftos priemones

istaigos rmikroklimato
gerinimui ir pozityvaus
bendravimo kulttros
sukurimui.
3. Organizuoti istaigos
darbuotojams semtnaral
mikroklimato gerinimo ir
partnerystes stiprinimo tema.
4. Iki 2020-05-14l d. atliktas
tyrimas,,Psichoso,oialine rizika
darbe", jo rezu.Italai pristatyti
bendruomenei iki 2020-06-01
d.
5. Sudaryta darto grupe
,,Pedagogq ir kitq darbuotojq
etikos kodekso atrraujinimui ir
jo pristatymui ltendruomenei"
iki 2020-10-01d..
6. Metq eigoje organizuoti
darbuotojq mokymrus,,Fizinio
ir psichologinio smurto
atpaLinimo tema".
7. Organizuota darbuotojq
iSvyka i teatr1 beri edukacine
kelione.

9.3. [staigos internetines
svetaines atnauj inimas.

Sukurti interneting
svetaing atitinkandi4
bendruosius reikalavimus
valstybes ir savivaldybiq
institucijq ir istaigq
interneto svetaindms.

1. Atnauiinta internetine
svetaine atitinka bendruosius
reikalavimus 'valstybes ir
savivaldybiq institucijq ir
istaigq intemeto svr:rtaindms.
2. Tinklalapis pertrreltas i kit4
serveri ir nuolat atnaujinama
aktuali informacija.
3. Sudarytos s4lygos
visuomenei gauti irrternetu vis4
vie54 informacijq upie fstaigoje
teikiamas paslaugas,
uZtikdnant jq ve.iksmingum4
pateikiamos informacijos
aktualum4, llatikimum4,
paieSkos galimybes, ir
reguliary informacijos
atnaujinim4.
4. Svetaine pritaikyta
neigaliesiems (n00%) ir
kitakalbiams (anglq, rusq kalba
-100%)



9.4. Gerinti darbuotoiu darbo
s4lygas ir stiprinti
Zmogi5kuosius i5teklius

Pagerinti Svietimo
pagalbos specialistq
darbo s4lygas.
Numatyti ir igyvendinti
priemones istaigos
darbuotojq profesines
kompetencijos
tobulinimui.

1. Atlikti Sviertirno pagalbos
specialistq darbo vietos
vertinimai.
2. lrengti du kabinetai
logopedo iI' specialiojo
pedagogo, .jie apr[pinti
reikalingomis priiemonemis ir
Ianga.
3. Organizuota edukacine
i5vyka pedzrgogams bei
seminaras skirta.s profesiniq
kompetencijq tobulinimui.

igudZirl mokymai visiems
darbuotojams ir pirmos

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali
turdti neigiamos itakos iwkdvti Sias uZduotis) (pildoma suderinus su Svietimo istaieos vadovu
1 0. 1 . trediqjq asmenq isipareigoi imq nevykdymas
I 0.2. Lmo gi5kiej i i5tekliai
10.3. teises aktq pasikeitimai
10.4. finansavimo tr[kumas

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde) (data)


