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Elektrenq lop5elis-darZelis ,,Pasaka" (toliau - istaiga) igyvendina ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo programas. 2022-09-01duomenimis istaigoje ugdyti 231 ugdytiniai(2021m.-233),ijjq tZt
ugdesi pagal ikimokyklinio ugdymo program4, 60 -pagal prie5mokyklinio ugdymo programQ, lr1enu-
ugdyiniui taikomas privalomas ikimokyklinis ugdymas, buvo ugdomi 7 vaikai iS Ukrainos. Dirbo 54
darbuotojai, i5 j.l - 24 pedagogai. Teikta visapusiSka Svietimo pagalba ugdytiniams. Dirbo visa
Svietimo pagalbos specialistq komanda (logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis
pedagogas). Pagal specialiqlq ugdymosi poreikiq lygi istaigoje ugdeme:

vaikq, turindiq dideliq specialiqjq ugdymosi poreikiq -7 ;

vaikq, turindiq vidutiniq specialiqjq ugdymosi poreikiq - l;
vaikq, turindiq nedideliq specialiqjq ugdymosiporeikiq - 47 (kalbos sutrikimai).
fstaigoje visi ugdytiniai keturis kartus per dien4 maitinti kokybiSku maistu. 25 (10.8%)ugdytiniams

taikoma 50% mokesdio lengvata, 100 o/otaikomamokesdio lengvata 4 (1.7 %) ugdytiniams, I (O.qZ yr)
ugdytiniui taikoma 100 % edukacinio ir maitinimo mokesdio lengvata.

Praejusiais metais istaiga veike, vadovaudam asi 20222024 m. strateginiu planu ir 2022 m. veiklos
planu.

Siekiant Strateginio plano tikslo - siekti auk5tos ugdymo kokybes, kurti saugi4, sveik4 ir funkcionali4
aplink4, vykdyta Ugdymo kokybds ir ugdymo(si) aplinkos tobulinimo programa (01).

01.0l.Uidaviniai:
- gerinti ugdymo proceso organizavim4, siekiant aukstesnes ugdymo(si) kokybes;
- telkti bendruomeng, pletoti lyderystg.
fstaigoje organizuotas tikslingas ugdymo planavimas, ugdomojo proceso turinys buvo

organizuojamas atsiZvelgiant i kiekvieno vaiko poreikius, pasiekimui, kuriant kiekvieno vaiko
individualum4 atitinkandias ugdymo ir ugdymosi situacijas bei aplinkas, parenkant tinkamas priemones.
Planuojant, organizuojant ir vykdant ugdom4ji proces4, ! ikimokyklin! ii priesmokyklini ugdym4 buvo

vaiko perspektyvos. Nuo 5. m. rugsejo I d. prie5mokyklinio ugdymo pedagogai piadejo
ujinta PrieSmokyklinio ugdymo bendrqja programa. Prie5mokyklinio ugaym-o !"Augogui,

Pralruuuilllu ugdymo proces4, naudojasi parengtu prieimokyklinio ugdymo -.todin"r -.Oiiu!o,
das yra projektai. Proiektu metodas vra



itin kontekstualus. Jis susijgs su santykiais, susitarimais, vaikq veiklos prasmingumu, ,,ugdymu
kiekvienam ir visiems". Ikimokyklinio ugdymo pedagogai, planuodami.ugdymo proces4, naudojasi
parengtomis rekomendacijomis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ,,Zaisme ir atradimai,,, kuiios
padeda pedagogams igyvendinti Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq apraS4. Didelis demesys buvo
skiriamas vaikq vertinimo ir isivertinimo organizavimui. Atnaujintas Elektrenq lop5elio-darZelio
,,Pasaka" vaikq pasiekimq ir paZangos vertinimo tvarkos apraSas. Patobulintos kasdienines ugdomosios
veiklos planavimo formo s, pritaikytos proj ektinei veiklai.

2022 m. atliktas giluminis veiklos isivertinimas 5-o veiklos rodiklio ,,Spontani5ka vaiko inicijuota
veikla" pagalbinio rodiklio 5.1. ,,skatinti vaikq iniciatyv4patiems ie5koti informacijos, klausti, aiSlintis
prieZastis, pajusti poreiki daugiau paLinti ir suZinoti,,.

Parengti ir sekmingai igyvendinti, Elektrenq savivaldybes Svietimo ir ugdymo programos projektq
finansuojami, 2 projektai: ,,Teigiamos emocijos" ir ,,Lego Salis". Gautas papildomas finansavimas,
viso: 2580 Eur. Para5ytas ir pateiktas projektas ,,Zaiskime visi kartu!" Elektrenq savivaldybes Svietimo
ir ugdymo programos leSoms gauti. Prisijungeme prie respublikinio projekto ,,Kuriame Lietuv4!.,
iniciatyvos,,Panaudoto aliejaus kelias". Dalyvaujame ilgalaikiame Lietuvos masinio futbolo asociacijos
ir Lietuvos futbolo federacij os proj ekte,,Futbol iukas,,.

Per ataskaitini laikotarpi vaikai su pedagogais dalyvavo 2 tarptautiniuose, 6 respublikiniuose, 2
savivaldybes projektuose, 2 konkursuose, 8 akcijose, 12 virtualiose respublikinese vaikq parodose.

Suorganizuota respublikine ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus vaikq kuryUiniq darbq
nuotraukq virtuali paroda ,,Lego Salis". Suorganizuota vaizdo viktorina ,,Lietuva" tarp Klaipedoi
lopSelio-darZelio ,,Svyturdlis", Kauno lopSelio-darZelio ,,Tukas" ir Elektrenq lopSilio-darZelio
,,Pasaka" prieSmokyklinio ugdymo grupiq ugdytiniq komandq; virtuali viktorina * eitZq lop5elio-
darZelio ,,Genys" ugdytiniais; dalyvauta vaizdo tilte-viktorinoje tarp Elektrenq savivaidybes
ikimokykliniq ugdymo istaigq komandq, skirtoje Kovo rl-qai ,,Mano Lieiuva,,.

Ugdymo istaigoje buvo minimos ivairios isimintinos dienos, kurios skatino vaikus ugdyis naujus
patirties kaupimo ir problemq sprendimo bDdus. Pamineta Tolerancijos diena, sukurtas Tolerancijos
namas. Prie5mokyklinio ugdymo grupes ,,Drugeliai" ugdytiniai vaidino spektakli ,,Kas namelyje
gyvena"; organizuotas renginys ,,Veiksmo savaite Be patydiq 2022"; dalyvauta akcijose: ,,Atminiis
gyva, nes liudija", pilietineje iniciatyvoje ,,Gyvasis tautos Ziedas"; sveikatinimo akcijoje ,,Sveikas
vaikas - laimingas vaikas"; dalyvauta masiniame begime ,,A5 begu - 2022"; sveikatos-Zelmeneliq
iniciatyvoje ,,MaLieji turistai - 2022"; organizacijos ,,Gelbekit vaikus" akcijoje 9-asis solidarumo
begimas; iniciatyvoje ,,Judanti klase ". Pamineta pasauline diena be tabako: g.up.r. organizuotos
sveikatingumo valandeles ir susitikimas su Elektrenq meno mokyklos pudiamqjq instrumJrtq klases
mokiniais. Iniciavau darZelio ugdytiniams Garsios Tylos Observaiorijos edukacij4 ,,Kientanti
ZvaigLde".

Suorganizuotos edukacines ekskursijos: po Elektrenq miestq ,,Mano miestas - Elektrenai,,;
nacionalini muziejq avo
edukacijoje ,,Pasivai at4,
ugdytiniai dalyvavo s ,r eno
mokykl4, ugdytiniai dalyvavo edukacijoje ,,Lvak kur
ugdytiniai dalyvavo kaledineje edukacijoje ir eduk ties
muziejq; Elekt nE gelbejimo tarnyb4; V5{ Elektrenq profesinio mokymo centr4, pravesta
paZintine eduk pamokele ir ! Kauno ,,Leles,, teatr1.

Prie5mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grup ai dal
gebejimq ugdymo programoje ,,Zipiodraugai,,, em lekto l1l:
ugOymo pr6g.u-o;. ,,Dramblys,i ikimokyklinio rupiq :tT
emocinio intelekto ugdymo programoje,,Kimochis,,.

fstaigoje didelis demesys yra skiriamas saviSvietai. Visi darbuotojai aktyviai naudojosi akredituota
,Mokymosi mokyklos",,Besimokandiu



darLeli4 tinkle". fstaigos pedagogai ir specialistai sekmingai naudojasi elektroniniu dienynu ,,Miisq
darZelis". Metodines grupes posedZiuose vyko kvalifikaciniq renginiq refleksiia ir savianalize.

n alaikiuose mokymuose.

ku 
u kvalifikacijos programos ,,Kaip

ugdymo program4?" I modulis.
,,ftraukiojo ugdymo kokybes tobulinimas ikimokyklinio ugdymo-litaigoje,, (40 val.). fstaigospsichologe ir logopede - ilgalaikes programos ,,Autizmo sp"kt.o sutiit<imalurindiq vaikq ugdyiro
metodai Taikomosios elgesio analizes kontekste" (a0 val.) I, il, III ir IV moduliai, visi ftaigos
pedagogai dalyvavo mokymuose ,,Vaikq, turindiq ivairiapusiq raidos sutrikimq, socialines inteiakcijos
gerinimo bDdai ikimokyklinese ugdymo istaigose"; mokymuose ,,STEAM ugdy-o modelio diegiLo
iSSiikiai ir strategija", prieSmokyklinio ugdymo pedagoges dalyvavo seminare ,,Inova-cijos
prie5mokykliniame ugdyme. Projektq metodas", ikimokyklinio ugdymo pedagoges dalyvavo seminlre
,,ISS[kius kokybiSkam ugdymui padedantys iveikti ikimokyklinio ugdymo metodines medZiagos
priemoniq rinkiniai*. Mokytojq padejejos dalyvavo mokymuose ,,Darbas su specialiqjq poreifiq
vaikais/mokiniais. K4 turi Linoti mokytojo padejejas?" Pedagogai igtjo Liniq, pruktiniq geUe;i-q i,
naujq iZvalgq apie vaikq ugdym4.

Bendradarbiavimo ry5iai su kitomis Lietuvos ir Elektrenq savivaldybes ikimokyklinemis istaigomistikslingi, teigiamai veikiantys lop5elio-darZelio veikl4, skatinantys lstaigos 
- 
bendruomeng tapti

besimokandia bendruomene. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, siekiama efektyvesnes
pagalbos vaikui, Seimai ir pedagogui. Visi istaigos pedagogai dalyvavo gerosios patirties rktuido,
mokymuose ,,Siuolaikinis darZelii. issut iui ir galiiybls" 1i'0 val.) su BirZq I/d ,,G.nyr,, ikimokyklinio
ugdymo mokytoja eksperte Au5ra Pliekaitiene, temomis: ,,Ugdomosios veiklos planavimas. Nuo
uZdavinio iki rezultato"; ,,[traukusis ugdymas"; ,,Interaktyviq uZduodiq kurimas,,; ,,Bendravimas ir
bendradarbiavimas. Tevai-pedagogai". Meninio ugdymo mokytoja dalyvavo respublikineje lop5eliq-
darZeliq meninio ugdymo pedagogq (muzikos) metodineje praktineje konferencijoje Varenos l/d
,,Zilvitis" ir skai mas ikimokytiinio ir prie5mb[yklinio amZiaus
vaikus ruosiant e Klaipedos l/d ,,Svyturelis" oiganizuojamoje
metodineje dien klineje istaigoje ,,Bendradarbiauja,rlri", p.iago!"
Rasa Stankevidiene skaite praneSim4 ,,Patyriminis ugdymas kasdienineje veikloje,,; Klaipedo; id
,,Ziogelis" organizuojamoje metodineje dieno.le _,,ftiaukusis ugdymas ikimokyklineje istaigoje,,,
pedagoge Natalija Markevidiene skaite prane5im4 ,,Sokio -judesio metodikos ltaka vaikam., iurinli"-s
ivairiapusi raidos sutrikim4"; Elektrenq SPC metodiniame prieSmokyklinio ugdymo pedagogq
pasitarime ,,Atnaujintq prie5mokyklinio ugdymo programq lgyv-endinimas", pedagog6 lotuntu L[pi;
skaite praneSim4 ,,Atnaujintq prieSmokyklinio ugdymo p.ogramq igyvendinimas ugdomojije
veikloje"; Elektrenq mld ,,Ziogelis" organizuotoje metodineje dienoje p.aagoge Renata Gudoniene
skaite prane5im4 ,,Edukacines lauko erdves Elektrenq lop5elyje-diri:elyje,pasaka,,. Kasmet visi
istaigos pedagogai dalyvauja respublikines ikimokykliniq istaigq asociacijos ,,sveikatos Zelmeneliai,,
organizuojamose konferencijose ,,Gerosios darbo patirties lttuiau -- vaikq sveikatos ugdymas,
stiprinimas, veiklos organizavimas ikimokyklinio ugdymo lstaigose,,.

0l.02.Uidavinys. Kurti saugi4 ir sveik4 edukacing aplink4.
Atnaujinamos istaigos edukacines aplinkos, pritaikytos ivairiq poreikiq turintiems vaikams,

uZtikrinamas saugumas' 2022 -05-23 atlikta vaikq Zaidimq aikStiliq konirole. Kontrolg atliko technines
kontroles tarnyba ,,Tuvlita", ataskaita Nr. 22-0il-256 . kontroles metu buvo vertinami 13 objektq
esandiq istaigos teritorijoje. Kontroles i5vada: Vaikq Zaidimq iranga ir danga atitinka LST EN ll76-
l:2008 standarto reikalavimus. fgyvendinant Geros mokyklos koncepcij4 ,,Klase be sienq,, ir atsiZvelgiant
imokytojq pageidavim4,_isigyta ir irengta lauko klase vaikq ugdymui(si) lauke. {staigos bendruomlnes
pastangomis atnauj intos lauko ugdymo(si) erdves :

- pavesine-kavine (pavesines sienos iliustruotos pie5iniais, irengta kavine);
vesine-kalnai (pavesines sienos iliustruotos pie5iniai ren laipiolimo siena vaikams



- irengtos technines lenteles su QR kodais apie augandius lopselio-darZelio teritorijoje medZius,
pastatyti vabalq viesbudiai (11 vnt.).

s ugdymo(si) priemondmis, isigytos stumdomos

:T[*: Hi"'-l, ffi :u'ffi'; ffiT:"lf:, ifjS ?l;ili;

darbo s4lygas, suremontuoti lkio da.lies vedejo, sekretoriaus, dietisto ir
endradarbiaujant su ugdytiniq tdvais, ,,Limiukai*grupeje, pakeisti sviestuvai,
le.

Siekiant labiau automatizuoti techninio personalo darbo viet4, dvejose grupese lmontuotosindaploves. Siuo metu keturios grupes aprUpintos indaplovemis. 
'IkimokyttiniolprieSmokyklinio

ugdymo mokytojo padejejai labiau i5naudos savo darbo na5um4 padedami mokytojai darbe su vaikais.
D_arZelio teritorija aptverta nauja higienos norrnas atitinkanti tvora. Del tevq patogumo, irengtaspapildomas iejimas i darZelio teritorij4.
Baigtas ,,Elektrenq miesto ugdymo lstaigos ,,Pasaka" ugdymo infrastruktDros gerinimas,, Nr. 09.1.3-

CPVA-R-705-01-0004 projektas, kurio igyvendinimo metu buvo atnaujinta S-O ikimokyklinio irlar
prie5mokyklinio ugdymo vietq.

01.03. Uidavinys. Pletoti lop5elio-darZelio poreikius atitinkandias informacines sistemas ir
uZtikrinti j q efektyvum4.

Su elektroninio dienyno ,,Miisq darZelis" sistema sukurtas nenutrtikstamas bendravimas ir
bendradarbiavimas, tarp darbuotojq, darbuotojq ir tevq, suteikiama visa tikslinga ir svarbi informacija.
Visi (100%) pedagogq it 57 o/o nepedagoginiq darbuotojq naudojasi elektroniniu dienynu.95,7yotivr1
(globejq) jungiasi ir naudojasi elektroniniu dienynu. Administracijos darbuotojai dirba su DVd
..Kontora".

II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai praeiusiu metu veiklt rs rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivykdvtos)

Pasiekti rezultatai ir j q rodikliai

l.l. Kurti irlar
atnaujinti saugias
edukacines
erdves/ugdymosi
aplinkas,
padedandias

veiksmingai siekti
ugdymo(si) tikslq
igyvendinimo bei
gerinti ugdymosi
kokybg.

1.1.l. Pagerinti
ugdymo(si) kokybg
modernizuojant ir
pritaikant ugdymo
procesui fizing
istaigos aplink4.

1.1.1.L Atnaujintos
ugdymo priemones
sportinei veiklai
organizuoti. {sigyta
nauja garso ir video
aparatira.

1.1.1.1.1. Atnaujinant sporto
inventoriq isigyta priemoniq
(kamuoliq, sedmai5iq,
gimnastikos lankq, Sokdyniq,
pasunkintq mai5eliq, estafediq
rinkiniq ir kt. priem onl4 uL 720
Eur). Naujos priemones skatina
vaikq fizin! aktyvum4,
ugdomosios veiklos tapo
patrauklesnes ir idomesnes.
Trijq grupiq pedagogai kartu su
ugdytiniais dalyvauja
ilgalaikiame Lietuvos masinio
futbolo asociacijos projekte
,,Futboliukas", veiklos vieSintos

4



elektronineje erdveje
(http s : //www. asfutboliuk as.lt/ gal
erija).

[sigyta nauja garso aparatirauy'.
730 Eur. AtsiZvelgus i
pedagogq Zoding apklaus4 del
edukaciniq priemoniq poreikio,
isigytos naujos edukacines
priemones ugdymo(si) veiklai
organizuoti (Zemelapiai, stalo
Laidima| interaktyvus Zaislai,
mokomieji plakatai, gaubliai,
konstruktoriai, STEAM
priemones tyrinejimams,
atradimams ir paZinimui,
lavinamosios magnetines
lentos, knygos vaikams,
muzikos instrumentai ir kt.
priemones uZ 6000 Eur.

1.1.1.2. Sukurta nauja
lauko edukacine erdve.
Papildytos ugdymo(si)
priemonemis jau esamos
lauko ir vidaus
edukacines erdves.

I.I.l.2.L fgyvendinant Geros
mokyklos koncepcij4 ,,Klase be
sienq" ir atsiZvelgiant i
mokytojq pageidavim4 buvo
isigyta ir irengta lauko klase
vaikq ugdymui(si) lauke.
{staigos bendruomenes
pastangomis atnaujintos lauko
ugdymo(si) erdvds, kurios
suteikia galimybg prasmingai ir
idomiai leisti laik4 lauke.

-pavesine-kavine (pavesines
sienos iliustruotos piesiniais,
irengta kavine);

-pavesine-kalnai (pavesines
sienos iliustruotos pie5iniais,

irengta laipiojimo siena
vaikams);

- irengtos technines lenteles su

QR kodais apie augandius
lopSelio-darZelio teritorijoje
medZius, pastatyti vabalq
vie5budiai (l I vnt).

Lauko ir vidaus edukacines
erdves papildyos ugdymo(si)
pnemonemls, isigytos
stumdomos edukacines panel€s
(8 vnt.).
Naujomis priemonemis
atnaujintas sensorinis kampelis



(2 Sviesos stalai, Sviediantys
kamuoliai, lavos lempa, lizdo
formos sflpynes ir kt.
lavinamosios priemones).

1.1.1.3. Atliktas naujq ir
senq kiemo irengimq
vertinimas, atsiZvelgiant
i Lietuvos standarto
LST EN 1176 ir HN
13 | :20 I 5 reikalavimus.

1.1.1.3.1. 2022 -05-23 atlikta
vaikq Zaidimq aik5teliq
kontrole. Kontrolg atliko
technines kontroles tarnyba
,,Tuvlita", Ataskaita Nr. 22-07 -
256 Kontroles metu buvo
vertinami 13 objektq esandiq

istaigos teritorijoje. Kontroles
iSvada: vaikq Zaidimq iranga ir
danga atitinka LST EN 1176-
I :2008 standarto reikalavimus.

1.2. Skatinti
mokytojq
bendradarbiavim4,
jq kurybiSkumq ir
lankstum4 veikti
kartu siekiant
bendrq tikslq.

1.2.1. Pletojama
mokytojq patirties
sklaida.
Sudaryti darbo
grupg parengti
Elektrenq lop5elio-
darZelio ,,Pasaka"
mokytojq
savitarpio pagalbos,
gerosios patirties
sklaidos lr
bendradarbiavimo
tvarkos apraSui
parengti.

1.2.I.1. Parengtas ir
metodineje grupeje
aptartas ,,Elektrenq
lopSelio-darZelio

,,Pasaka" mokytojq
savitarpio pagalbos,
gerosios
sklaidos

patirties
ir

bendradarbiavimo
tvarkos apraSas".
ApraSui pritars 86 %
mokytojq.

1.2.I.1.1. Sudaryta darbo grupe
direktoriaus isakymu Nr. lV-
31, 2022-05-03 ,,Del darbo
grupes sudarymo Elektrenq
lopSelio-darZelio ,,Pasaka"
mokytojq savitarpio pagalbos,
gerosios patirties sklaidos ir
bendradarbiavimo tvarkos
apra5ui parengti".

parengtas,
i5diskutuotas ir 9l %o pedagog4
pritartas (Metodines grupes
posedZiq protokolai Nr. lP-10,
2022-ll-16, Nr. 1P-11, 2022-
r2-r2).
Direktoriaus isakymu Nr. lV-
62, 2022-12-12 patvirtintas
,,Elektrenq lopSelio-darZelio

,,Pasaka" mokytojq savitarpio
pagalbos, gerosios patirties
sklaidos ir bendradarbiavimo
fuarkos apra5as".

[staigoje diegiama kolegialaus
bendradarbiavimo kultUra.
Organizuojamas kolegialus
mokymasis, mokytojos veda
atviras ugdymo(si) veiklas
kolegems. [vyko 8 kolegialaus
mokymosi veiklos, jas
pedagogai aptare
pozityvq griLtamqi
tobulinimui.

teike
veiklq

ApraSas

lr
rvs!



1.2.2. Pletojamas
kolegialus mokytojq
bendradarbiavimas:

{traukti i veiklq
organizavim4 visi
pedagogai,
logopedas,
psichologas,
sveikatos prieZi0ros
specialistas, tevai
(globejai) ir kt. soc.
partneriai.

1.2.2.1. Grupese
suorganizuota po veikl4
bendradarbiaujant su
kolegomis, logopedu,
psichologu, sveikatos
prieZiuros specialistu,
tevais (globejais) ir kt.
soc. partneriais. Rodiklis:
pravestq veiklq
bendradarbiaujant
skaidius metus (12);

1.2.2.1.1. Bendradarbiaujant su
kolegomis, logopedu,
psichologu, sveikatos prieZiiiros
specialistu, tevais (globejais) ir
kt. soc. partneriais, gupirl
mokytojai pravede 12 ugdomqjq
veiklq tradicineje aplinkoje
(istaigoje), 6 veiklas
netradicinese aplinkose.

1.3. UZtikrinti
sklandq
prieSmokyklinio
ugdymo
ankstinimo
proces?.

1.3.1. Tevq
(globejq),
pedagogU, Svietimo
pagalbos
specialistq, vadovq
bendradarbiavimas
uZtikrinant sklandq
ugdymo
ankstinim4.

1.3.1.1. Suorganizuoti
tevq susirinkimai.
Vadovaujantis
galiojandiais teises
aktais, tevai informuoti
apie prie5mokyklini
ugdym4.
Grupiq tevq/globejq
susirinkimuose darZelio
psichologas supaZindina
su penkeriq-Se5eriq metq
vaikq raida.
Kiti Svietimo pagalbos
specialistai teikia
individualias
konsultacijas. Grupiq
pedagogai kartu su
tevais/globejais aptaria
vaikq pasiekimus.

1.3.1.1.1. Visose grupese
suorganizuoti tevq/globejq
susirinkimai, dalyvavo 74 %
tevq/globejq. Vadovaujantis
galiojandiais teises aktais,
tevai/globejai informuoti apie
prie5mokyklinio ugdymo
ankstinimo galimybes.
Grupiq
susirinkimuose

tevry'globejq
darZelio

psichologas supaZindino su
penkeriq-Se5eriq metq vaikq
raida. Parenge prane5imus:

,,Auginate bIsim4
prie5mokyklinuk4 - k4 reiketq
Linoti";,,Emocinio intelekto
svarba u gdant penkiamedius".

Grupiq pedagogai kartu su
tevais/globejais individualiai
aptare ugdltiniq paLang1,
pasiekimus bei galimus
sprendimus vaiko paZangos
auglmo didinimui.
Individualiuose pokalbiuose
dalyvavo 67 % ugdytiniq
tevq/globejq.
Prie5mokyklinio amZiaus vaikq
pasiekimq vertinimas perkeltas

! elektronini dienyn4 ,,MDsq
darZelis". Pedagogai taiko
nauj4 pasiekimq vertinimo
dokumentavimo forma.

1.3.2. UZtikrinti
sekming4 ugdytiniq
pasiruoSim4
mokymuisi,
ypating4 demesi
skiriant vaiku

1.3.2.t. 100 %
ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
mokytojq ugdys vaikq
problemq sprendimo,
savo veiklos isivertinimo

1.3.2.1.1. Atliktas giluminis
veiklos isivertinimas 5-o
veiklos rodiklio,,spontaniSka
vaiko inicijuota veikla"
pagalbinio rodiklio 5.1.



isivertinimo
procesui,

lsivertinimas
suprantamas, kaip
instrumentas
savarankiSkumo ir
atsakomybes
ugdymui.

ir refleksyviojo m4stymo
gebejimus.

Skatinti vaikq iniciatyv4
patiems ie5koti informacijos,
klausti, ai5kintis prieZastis,
pajusti poreiki daugiau paLinti,
suZinoti. Tyrimo rezultatai
pristatyti metodines grupes
posedyje. Protokolas Nr. lP-10,
2022-n-16.
Metodines grupes posedyje,
protokolas Nr. 1P-9, 2022-10-
17, su pedagogais diskutuota
ir sutarta del ugdytiniq
isivertinimo svarbos
ikimokyklinio (nuo 3 m.) ir
prie5mokyklinio amZiaus
grupese naudojimo, siekiant
tobulinti mokejimo mokyis
kompetencij4.

Visose grupese buvo
vykdoma pedagogines veiklos
stebesena (istaigos 2022 m.
menesiq veiklos planai).
Pagrindinis stebesenos objektas
- vaiko savo veiklos
isivertinimas bei refl ektavimas.

1.3.2.2. Suorganizuota
pedagogq praktines
patirties sklaida, taikant
isivertinimo
instrumentus.

I.3.2.2.I. Kiekvienos grupes
mokytojai, atsiZvelgdami i
ugdytiniq amLi4 bei gebej imus,
taike vaikq ugdymosi
isivertinimo instrumentus. Juos
pristate ir aptare Metodineje
grupeje. Protokolas Nr. lP-9,
2022-r0-t7.

1.4. UZtikrinti
emociSkai
palanki4, sveik4,
saugi4 aplink4
visai mokyklos
bendruomenei.

|.4.t. Atliktas
mokyklos
bendruomenes
nariq bendravimo ir
bendradarbiavimo
kokybes tyrimas.

1.4.1.1, Apklausta 70%

istaigos darbuotojq
lvenlnant esamg
bendradarbiavimo
kokybg, numatytos
galimos krizes.

1.4.1.1.1. Atliktas mokyklos
bendruomenes nariu
bendravimo ii
bendradarbiavimo kokybes
tyrimas. Apklausoje dalyvavo
70% istaigos darbuotojq.
fvertinta esama
bendradarbiavimo kokybe,
numatytos galimos kizes.
Diskutuota probleminiais
klausimais.

Tyrimo rezultatai pristatyti
istaigos darbuotojams.
Mokytojq tarybos posedZio
protokolas

Nr. PP-l, 2022-01-17



Ui:d nelvykdytos ar ivykdytos i5 dalies d6l numatvtu riziku (iei tokiu huvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1. Nera

3. UZd veik

4,P

III SKYRIUS
GEBEJIMV ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5.. Geb6j i mq atlikti pareigyb6s apralyme n ustatytas fu nkcij as vertinimas
(pildoma, aptariant ataskaita)

uofys ar veiklos, kurios nebuvo uotos ir nustatvtos. bet ilrykdvtos
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaieos veiklai

3.1. Bendradarbiaujant su ugdytiniq
tevais, perdaLyta ,,Zimiukai,, grupe ir
rDbinele.
Suremontuoti Dkio dalies vedejo,
sekretoriaus, dietisto ir sandelininko
kabinetai. Atlikti vie5ieji pirkimai
darbams atlikti.

Gerinamos ugdytiniq ugdymo(si) ir darbuotojq darbo
s4lygos. Sukurta saugi, esteti5ka ugdymo(si) ir darbo
aplinka.

3.2. Siekiant labiau automatizuoti
techninio personalo darbo viet4, dvejose
grupese imontuotos indaploves. Siuo
metu keturios grupes aprDpintos
indaplovemis.

Ikimokyklinio/prieSmokyklinio ugdymo mokytojo
padejejai savo darbo na5um4 labiau iSnaudos padedami
mokytojui dirbant su vaikais.

3,3. Sudariau s4lygas 2 studijuojantiems
Zmonems atlikti dalyking praktik4
lopSelyje-d arlelyle.

Studijuojantys Zmones i istaig4 ineSa naujq Ziniq, kartu
mokosi ir praktikos vadovas. Vaikq ugdyme stebimos
nauj ausios veiklos tendencij os.

3.4. Gerinant ugdymo(si) veiklq kokybg,
iniciavau bendradarbiavim4 su BirZq
lopSelio-darZelio,,Genys" ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio ugdymo mokytoju
ekspertu.

Su Bi ilgalaikd+O
v3l.) o programa
,,Siuo

programeliq taikymo ugdymo procese patirtimi.

ako usiu metq veiklos uZduotys (iei tokiU buvo) ir rezul atai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis veft inama,
ar nustatytos uZduotys ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

4.1. Nera

PaZymimas atitinkamas langelis:
I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai:



3 - gerai;

4 -labai eerai
5.1. Informacijos ir situacijos valdymas atliekant funkciias la 2a 31 4a

r materialiniq) paskirstymas lr 2n 31 4n
5.3. I-yderystes ir vadovavimo efektyvuma- lr 2a 31 4a
5.4. Ziniq, gebejimq ir igudZiq p
siekiant rezultatu

ln 2a 3n 4a

5.5. Bendras iveftinimas (paZymimas vidurkij lr 2a 31 4n

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR KOMPETENCIJTJ

TOBULINIMAS

6. Pasiektq rezultatu wkdant uZduotis tinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

6'l' Visos uZduotys ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X
6.2.ULduotys i5 esmes ivykdytos
vertinimo rodiklius Gerai tr
6.3. Ivykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai n
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdliapagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

V SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZNUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

8. Kitq metg uZduotys
(nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne

UZduotys Siektini rczultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti nefiykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tureti
iamos itakos ilykdvti Sias uZduotis)

10



VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIUTYMAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sinlymai:.

(mokykloje - mokyklos tarybos

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

11. [vertinimas, jo pagrindimas ir siUlymai:

(paraSas) (vardas ir pavarde) (data)

(valstybines Svietimo istaigos savininko (para5as)
teises ir pareigas igyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(vardas ir pavarde) (data)

(para5as) (vardas ir pavarde) (data)

lt


