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T SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR MII'IINIO VBIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

2019-2018 metq streteginio plano prioritetai ir jry igvendinimas:
1 prioritetas. Modernus ir kokybiikas ugdymas
Siekiant modernaus ir kokybi5ko ugdymo i5gryninta lop5elio-darZelio ugdymo kryptis:

visuminio vaiko ugdymo siekimas taikant H. Gardnerio daugialypio intelekto teorijq. Sukurta ir
patvirtinta nauja ikimokyklinio ugdymo programa, atspindinti H. Gardnerio daugialypio intelekto
teorijos elementus. Vadovaujantis Sia teorija, vaikq ugdymui grupese irengtos intelektq
laboratorijos, ugdymo procese naudojamas Reggio Emilia metodas.

fgyvendinant 5i tiksl4 visos grupes aprtipintos kompiuterine technika: isigyti 7 nauji
kompiuteriai, 6 naudoti kompiuteriai gauti panaudos pagrindais, isigytas interaktyvus ekranas,
spalvotas spausdinimo aparatas. Visos grupes ir logopedo kabinetas aprEpinti Sviesos stalais,
tyrinejimui, laboratorijq irengimui reikalingomis priemonemis. Nupirkti du robotai-bites.

Siekiant kuo ivairiapusi5kiau lavinti vaikq intelektus, i lop5eli-darZelipritraukti neformaliojo
Svietimo, papildandio ugdymo proces4, bureliai. Nuo 2015 metq rudens neformalqli Svietim4
papilde 7 nauji biireliai: anglq kalba, robotika, futbolas, daile, Siuolaikiniai Sokiai, krep5inis,
Sachmatai.

Norint gerinti ugdymo(si) proceso kokybg sukurta aiSki, turinti konkredius kriterijus vaikq
paZangos ir pasiekimq vertinimo sistema, idiegta elektronine sistema ,,Miisq darZelis".

UZtikrinant kokybi5k4 ir modernq vaikq ugdym4 bei saugi4 aplink4 atnaujintos ir
modernizuotos lop5elio-darZelio vidaus ir lauko erdves. frengtas didesnis logopedo kabinetas,
atnaujintos dviejq grupiq grindys, atliktas kosmetinis remontas visose 6 grupese, dviejose grupese

irengtos atskiros virtuveles, 4 grupese pakeistos lovos. Lauko teritorijoje irengta krep5inio
aik5tele, lauko estrada, atnaujinti ir isigyti nauji higienos normas atitinkantys lauko Zaidimq

irenginiai. Atlikta lauko irenginiq metine kontrole. Kiekvienai grupei irengtos lysves, kuriose
vaikai augina prieskoninius augalus, darZoves, uogas ir pan. lauko teritorijoje i5rauti seni augalai,

irengti gelynai, alpinariumas, pasodinti mediliai. UZtikrinant bendruomenes saugumq irengtas
lauko teritorij o s ap5vi etimas, iren gt a nauj a, h i gienos norrnas atitinkanti, tvora.

[sigytas istaigos civilines atsakomybes draudimas.
Gerinant ugdymo aplinkq ir teikiant kokybi5k4 ugdym4, aktyviai dalyvauta projektineje

veikloje. Para5yti keturi projektai, gauta 2200 eur, kurie panaudoti ugdymo priemonems isigyti
(Sviesos ir vandens stalai, tyrinejimo priemones ir pan.)

2016-2018 metais pritraukta 3003 eur 2 proc. paramos, kurios dalis, suderinus su darZelio
taryba ir labdaros ir paramos panaudojimo komisija, panaudota lauko krep5inio aikltelei irengti.

2 prioritetas. Solidari ir bendradarbiaujanti lop*elio-darielio bendruomeni.
Siekiant gerinti Seimos ir lop5elio-darZelio bendradarbiavimo kokybg atlikta pedagogq,

vadovq ir tevq bendradarbiavimo analizb, tevai itraukiami i istaigos veiklos vykdymo komandq:
dalwauia vaiko roves komisii lo ir veiklos imo srupi



veikloje,isitraukiairenginiqotganizavim4irdalyva,imq.
dienoso', kuriq metu tevai dirba grupese. Suburtas aktyviq tevq klubai ,,Tevai vaikams,,.
Naudojamos ivairesnes tevq informavimo formos: susira5inejimas elektroniniu pa$tu,
bendravimas sistemoje ,,M[sq darzeliso', apskritojo stalo diskusijos ir pan.

UZtikrinant aktyvtl bendravim4 su vietos bendruomene, Salies institucijomis, uZmegzti ryiiai
su ikimokyklinio ugdymo istaigomis, dirbandiomis pagal H. Gardnerio daugialypio inteiekto
teorij4: Vilniaus darZeliq tinklu ,,Ta5kius" ir MaZeikiq lop5eliu-darZeiiu ,,Bitute,o.
Bendradarbiaujama su Tel5iq muzikos mokykla, Tel5iq sporto ir rekreacijos centru ir kitomis
TelSiU rajong ugdymo istaigomis. Pasira5ytos bendradarbiavimo sutartys u VS1 ,,Telsiq futbolo
ateitis" ir VSf ,,Auk5taitijos krep5inio mokykla,,.

Siekiant tobulinti vie5qiq ry5iq sistem4 sukurta nauja istaigos internetine svetaine.
3 prioritetas. Personalo kvalifikacija - Iop5elio-darielio veiklos garantas.
Siekiant sukurti nuolat besimokandiq ir bendradarbiaujandi4 bendruomeng atlikta darbuotojq

profesiniq poreikiq, veiklos motyvq, pasitenkinimo darbu veiksniq tyrimas ir analizd, aptirti
asmeninio tobulejimo planai, parengta darbuotojq skatinimo tvarka.

Mokytojai aktyviai tobulino kvalifikacijq ivairiuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir
patys dalijosi patirtimi. Panaudotq dienr4 skaidius kvalifikacijai kelti 196. [staigoje
suorganizuotos 5 psichologijos paskaitos darbuotoj ams, 2 seminarai, 3 metodines dienos Utenos,
Kretingos ir MaZeikiq rajonq pedagogams, kuriq metu dalintasis gerq;,q darbo patirtimi.
Suorganizuotos 3 edukacines i5vykos, kuriq metu pedagogai mokesi, kaip taikyti H. Gardnerio
daugialypio intelekto teorij4 ugdymo procese. Visos aukletojq padejejos dalyvavo kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose.

fvykdyta 2018-2020 metq atestacijos programa. Logopedui suteikta logopedo metodininko
kvalifi kacine kategorij a.

4 prioritetas. [sivertinimo sistemos stiprinimas.
Siekiant pagerinti istaigos isivertinimo procesQ bei patobulinti bendruomenes gebejimus

isivertinti savo veikl4 bei panaudoti rezultatus savo ir lop5elio-darZelio veiklos tobulinimui,
kasmet buvo atliekamas lop5elio-darZelio veiklos kokybes vidaus isivertinimas, aptartos ir
parengtos naujos pedagogq praktines veiklos savianalizes formos, 100 proc. pedagogq ir
darbuotojq, kuriq pareigybes lygis C, atlieka savo metines veiklos isivertinimq, kurio rezultatai ir
tobulinimo galimybes aptariami metinio pokalbio metu.

Gauti veiklos kokybes isivertinimo rezultatai, bendruomenes rekomendacijos del lop5elio-
darZelio veiklos tobulinimo bus itraukti i2Al9t-2021 met

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UzOUOryS, REZULTATAI IR RODIKLTAI

1. Paqrindiniai praeiusiu metu veiklos re,z Itatai

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdfios)

Pasiekti rczultatai
ir jq rodikliai

1.1. Atnaujinti
Zaidimq aik5teles

Sutvarkytos lauko
Zaidimq aik5teles,
atitinkandios
Lietuvos Higienos
normos HN
13l:2015
reikalavimus

Panaikinti seni, nesaugtis

irer-rginiai ir atnaujinti, i5taisant
smulkius HN 131:2015
reikalavimus neatitinkantys,
esamrl irenginiq trDkumai

Panaikinta 10

nesaugiq lauko

irenginiq.
6 irenginiai
atnaujinti ir
pritaikyti saugiam
naudoiimui.



fsigyti 7 nauji
Zaidimq aikSteles

irenginiai.
frenginiai atitinka
Lietuvos Higienos
normos HN
13l:2015
reikalavimus.

1.2. frengti edukacines
lauko erdves

frengta vaikq
krep5inio Zaidimq
aikstele

frengta vaikq krep5inio
Zaidimq aik5telds ir
suorganizuota aik5teles
atidarymo Svente darZelio
bendruomenei

I5 surinktq 2 proc.
le5q, irengta vaikq
krepSinio aik5tele
ir suorganizuota
aik5teles
atidarymo Svente.

1.3. Vykdyti projekt4

,,Tel5iq raj ono dar ielir4
infrastrukfiiros
modernizavimas,
didinant ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio
ugdymo prieinamum4oo

Suderintas projekto
planas, atitinkantis
lopSelio-darZelio
bendruomenes
poreikius ir
nuoseklus darZelio
bendruomenes
informavimas apie
projekto vykdymo
eigq

Pateiktos rekomendacijos del
projekto rengimo, suderintas
grupiq modemizavimo
projektas, atitinkantis darZelio
poreikius, informacij os sklaida
darZelio bendruomenei

Pateiktos
rekomendacijos
del projekto
rengimo:
persirengimo
vietq perkelimas
prie iejimo, vietoj
planuojamo
panduso

irengiamas liftas,
del sieniniq spintq

irengimo ir pan.

Informacija apie
vykdomq projekt4
patalpinta
darZelio
internetiniame
puslapyje,
stenduose,
aptariama
taryboje,
susirinkimuose.

1.4. Tobulinti
pedagogrl
kompetencijas

Sudaryta sutartis su
elektronine platforma
www.pedagogas.lt
leis 90% pedagogrl
patobulinti savo
profesines
kompetencijas

Sudaryta sutartis su

www.pedagogas.lt, 90 proc.
pedagogg pasinaudojo Sia

platforma savo profesinems
kompetencij oms tobulinti

Sudaryta sutartis
su VS{
,,Gyvenimo
universitetas LT"
del VIP narystes
metams (2018-09-
14, sutarties Nr.
13001).
93 proc.
pedagogq
naudojasi Sia

sistema.



1.5.

3..uiduotys ar veiklos, kurios nebuvo pla.uotos ir nustatytos, bet ivykdytosbuvo atlikta papildomr;, svariu istaiqos veiklos rezr Itzta
UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3. L Parengiau programq seminarui ,Jki,mokyklinirl
istaigq veiklos isivertinimas,,. Buvau programos
vadove, pristadiau lop5elio-darZelio,,Nykitukaso,
patirti veiklos kokybes isivertinimo srityj e.

I5analizuoti dokumentai
reglamentuoj antys ikimokyklines
istaigos veiklos kokybes isiverrinim4.
Pasidalinta gerqa darbo patirtimi
vykdant veiklos kokybes isivertinim4
Tel5iq rajono ikimokyklinese istaigose.
Numatytos gaires, padesiandias tobulinti
veikos kokybes isivertinimq
vadovaujantis Ankstyvoj o ugdymo
kokybes gairemis (2014), Geros
mokyklos koncepcija (2015) ir
Mokyklos, igyvendinandio bendrojo
ugdymo programas, veiklos kokybes

isivertinimo modelio sandara (1
priedas), Mokyklos, igyvendinandio
bendrojo ugdymo programas, veiklos
kokybes isivertinimo modelio schema
(2 priedas) (2016\.

3.2.P arengla programa pedagogq edukaciniai
iSvykai ,,H. Gardnerio teorijos praktinis taikymas
darLelyje: MaZeikiq l.-d. ,,Bitute" patirtis,,. Buvau
programos vadove.

Praktinio veikimo bUdu pedagoges
susipaZino su MaZeikiq lopSelio-
darLelio ,,Bitut6" organizuojamais
ugdomosios veiklos ypatumais, taikant
H. Gardnerio daugialypio intelekto
teorijos idejas.
Mokesi organizuoti ikimokyklinio
amZiaus vaikq ugdym4 intelektinese
laboratorijose, atsiZvelgiant i mokymosi
stilius.

3.3.Vadovauju Tel5iq rajono ikimokykliniq istaigq
vadovq metodiniam biireliui

Aptarti ir sukonkretinti darbuotojq
metinio vertinimo dokumentai.
Teikti pasiiilymai VSl,Kretingos
maistas" rySl,Bruneros") del
valgiara5diq koregavimo, siekiant
uZtikrinti sveik4 ir kokybi5k4 vaikq
maitinim4.
Suorganizuoti pasitarimai veiklos
kokybes isivertinimo klausimais.
Teikti pasiUlymai Tel5ir4 rajono
savivaldybes administracijos Svietimo
ir sporto skyriui del pateiktq naujq
teises aktu proiektu koregavimo.

3.4.Yykditiau derinimo procediir4 su UAB
Inspectum del Tel5iq rajono lop5eliq-darZeliq
norimq isigyti irenginirl atitikimo Lietuvos Higienos

Tel5iq rajono lop5eliq-darZeliq isigyta
lauko Zaidimq aik5teliq iranga atitinka
Lietuvos Higienos normos HN 131:2015



normos HN 131:2015 reikalavimams. reikalavimus.
3. 5. VykdZiau direktoriaus pavaduotoj o ugdymui
funkcijas, uZtikinau kokybi5kq ugdymo proceso ir
mokytojq metodines veiklos organizavimq.

UZtikrintas kokybi5kas ugdymo proceso
ir mokytojq metodines veiklos
organizavimas, veiklos plano tikslq
igyvendinimas.
fvykdytas kvalifikacijos kelimo planas,
suorganizuota metodine i5vyka,
seminaras istai gos pedagogams.
Vykdytas pedagogq metinis pokalbis,
aptartos ir numatytos veiklos tobulinimo
kryptys.
Koordinuotas intelektiniq laboratorijq
irengimo grupese procesas ir
pristatymas kitq darilelio grupiq
aukletojoms.

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIvERTINIMAS IR KoMPETENCI4J

TOBULINIMAS

5. Pasiek tU rezulta t uiduotis ntmas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas PaZymimas atitinkamas
langelis

5.1. uzduotys ivykdytos ir virsijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai X
S.2.U1duotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai E
5.3. {vykdytos tik kai kurios uzduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
5.4. U Lduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinama tr

6. Kom kurias tobulint;i
6.1. UZsienio kalbos (anglq k.) tobulinimas
6.2.
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