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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo jstaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano igyvendinimo kryptys ir
pateikiami svariausi r ezultatai bei rodikliai)

{gyvendinant Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Jurginelisoo strategini fu 2019 m. veiklos planus bei
siekiant uZtikrinti kokybi5kq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq ugdym4 ir gerinant
darZelio materialing bazE, atlikti Sie organizaciniai darbai ir fvykg pokydiai: sukomplektuotas
numatytas grupiq komplektq skaidius - 12 ugdymo(si) grupitl, i5 jt+ 2 ankstyvojo ugdymo, 8

ikimokyklinio ugdymo, 2 prie5mokyklinio ugdymo. I5 viso 238 ugdytiniai. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas igyvendino 62 darbuotojai. UZtikrintas nenutrukstamas,
paLangia pedagogine praktika pagristas, patirtinis ikimokyklinis ir priesmokyklinis ugdymas.
Vadybiniai siekiai 2019 m. buvo orientuoti i ugdymo kokybes gerinim4, pedagogq kvalifikacijos
tobulinim4, Svietimo pagalbos sistemos optimizavim4, socialinio emocinio ugdymo pletojim4.
Per metus igyvendintos 14 neformaliojo vaikq Svietimo programq, ugdandiq meninius, kurybinius,
etnokult[rinius, sportinius, intelektualinius, socialinio emocinio, kompiuterinio ra5tingumo,
STEAM veiklos vaikq gebejimus. Per metus igyvendintos 5 etnokulturinio ugdymo neformaliojo
vaikq Svietimo programos, kuriuose dalyvavo 200 dafielinio ir prie5mokyklinio bei 35 lopSelio
amZiaus vaikq. 2019 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 5 konkursuose, 3 festivaliuose, 6
akcijose. Buvo vykdyti I tarptautind, 2 respublikines konferencijos, 4 miesto, 10 istaigos
paZintiniq-kulturiniq projektq, 7 edukacines i5vykos, 9 tradiciniai ir netradiciniai renginiai,
kuriuose dalyvavo istaigos pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai. Ataskaitos metais toliau kryptingai ir
tikslingai buvo igyvendinami Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos plano elementai. Nacionalinio
sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo ir aktyviq mokyklq veiklos koordinavimo komisij apripailino
darleli AKTYVIA MOKYKLA. DarZelis (renge paraiSk4, laimejo, subure darZeliq komand4)
vykdo ESFA projekt4 ,,Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo kokybes vertinimo ir
stebesenos modelio sukiirimas ir diegimas". Projekto kodas 09.2.1-ESFA-K-728-02-0035.
Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio amZiaus grupiq vaikai isitrauke i respublikini projekt4,,Lietuvos
maZqiq Zaidynes". 2019 m. Nacionaline Svietimo agentlra pripaZino darieli tikruoju STEAM
mokyklq tinklo nariu. Pagerejo vaikq ugdymosi pasiekimai. Pedagogai tobulino kvalifikacij4
vidutini5kai 4-5 dienas. Jie dalyvavo 18 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. DarZelis organizavo
8 kvalifikacinius renginius miesto pedagogams, vykdo socializacijos program4 ,,Zipio draugai",
socialinio emocinio ugdymo program4, integravo ,,KYMOCHI'. ugdymosi metod4 i ankstyvojo
amZiaus grupes. 2019 m. isivertinta istaigos ugdomosios aplinkos kokybe, kurios metu buvo
nustatyta, kad istaigos ugdomoji aplinka tenkina vaikq poreikius, skatina jq pasiekimus ir palangq.
Pedagogai pripaZista vaikq individualius poreikius, skirtybes, i kurias atsiZvelgia modeliuodami
ugdomqj4 aplink4. Siekiama suasmeninti vaikq ugdym4si, skatinamas aktyvus vaikq dalyvavimas
keliant individualius, su kiekvieno vaiko galimybemis, interesais derandius ugdymosi tikslus. 2019
m. planingai vykdyti materialines bazes gerinimo darbai. |staigos i5laikymui skirtos leSos naudotos
racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq panaudojimo derinti su istaigos savivaldos institucijomis,
bendruomene. Per metus buvo atlikti jungiamosios galerijos lubq, kapitalinis paradines laiptines,
grupiq kosmetiniai remontai, pakeisti visq laiptiniq tureklai, atlikti kiti smulkfls einamieji remonto
darbai. atnauiintos iq edukacines erdves.



II SKYRIUS
METU vEIKLos uZouorys, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

ndiniai veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis
vertinama, ar

nustatytos uZduotys
iwkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jt4
rodikliai

1.1. Tobulinti
pedagogq
kvalifikacij4,
pletoti bendr4sias
ir dalykines
kompetencijas.

Sukurti veiksming4
vaikq pasiekimq ir
paZangos vertinimo
sistem4, stiprinti ir
palaikyti visq
pedagogq
atsakomybg uZ savo
veiklos sritis ir
rezultatus.
Pedagogq ieyta ar
patobulinta
kompetencija igalins
keisti ugdymosi
praktik4, pades

veiksmingiau siekti
ugdymo(si) tikslq,
vertinimo dermes ir
kokybes.

Organizuoti 4

kvalifikacijos
tobulinimo seminarai
pedagogams:
Ugdymo turinio
vadyba
ikimokyklineje
istaigoje (6 ak. val.),
Saugios ir
stimuliuojandios
aplinkos ktrimas
ikimokyklineje
istaigoje (6 ak. val.),
Bendradarbiavimas
su Seimomis ir
bendruomene
siekiant ugdymo
kokybes
ikimokyklineje
istaigoje (6 ak. val.),
Ugdymo kokybes
uZtikrinimas
Siuolaikineje
ikimokyklineje
istaigoje (6 ak. val.).

1. Vilniaus lopSelis-darZelis

,,Jurginelis" ivertino
ger4sias ugdymosi praktikas
ir bendradarbiaudamas su
Ugdymo inovacijq centru
or ganizav o kval i fi kacij o s

tobulinimo seminarus
pedagogams: Ugdymo
turinio vadyba
ikimokyklinej e istaigoj e (6
ak. val.), Saugios ir
stimuliuoj andios aplinkos
kurimas ikimokyklineje
istaigoje (6 ak. val.),
Bendradarbiavimas su
Seimomis ir bendruomene
siekiant ugdymo kokybes
ikimokyklinej e istaigoje (6
ak. val.), Ugdymo kokybes
uztikrinimas Siuolaikinej e

ikimokyklinej e istaigoj e (6
ak. val.).
2. P edago gai -praktikai
patobulino kompetencijas,
atnaujino kokybi5k4
pedagogines praktikos

isivertinim4, vaikq
stebejim4 bei vertinim4,
individualaus tobulinimo
plano parengim4 ir pagalbos
tevams teikim4.
3. Lietuvos socialinio
emocinio ugdymo
asociacij a, Pozityvaus
ugdymo institutas
or ganizav o kval i fi kacij o s

tobulinimo seminar4
pedagogams ir tdvams
,,Socialinio emocinio
ugdymo ABC" (6 ak. val.).
DarZelio psichologe,
tgsdama konsultavimo
projekto,,TEVU

1.



VALANDOS" veiklas, vede
praktinius uZsiemimus
tevams vaikq socialinio
emocinio ugdymo
klausimais.
4. Atestuoti 3 ikimokyklinio
ugdymo mokytojai, suteikta
vyr. mokyoj o kvalifikacine
kategorija. Darilelio
prie5mokyklinio ugdyrno
mokytoja metodininke
deleguota atlikti pedagogo
kompetencij q vertinim4.
VDU Svietimo akademijos,
VU Ugdymo mokslq
instituto studentai atliko
pedagoging praktik4

istaigoje, konsultuota
ugdymo proceso
orgarizavimo, vaikq
pasiekimq vertinimo
klausimais. MRU magistro
studijq studente atliko IKT
ra5tingumo gebejimq
formavimo ir k[rybiniq
partnerysdiq skatinimo
tyrima darZelyie.

1.2. Tvarkyti
vie5qjq (lauko)
erdviq
infrastruktlr4
darZelyje.

Pagal galimybes
(savivaldybes skirtas
le5as) ulbugli
numatytus darZelio
pastato (fasado)
remonto,
krepSinio/sporto
aikSteles irengimo
darbus, tgsti grupiq
Zaidimq aikSteliq
atnaujinimo veiklas.

UZbaigti numatyti
darLelio pastato
(fasado) remonto
darbai, pagal
keliamus
reikalavimus irengta
krepSinio/sporto
aik5tele, atnaujintos
dvi Zaidimq
aikSteles.

1. Pilnai baigeme darlelio
pastato (fasado) paprastoj o
remonto darbus. Atlikome
viso pastato fasado apdailq,
pakeistos susidevejusios
palangiq konstrukcij os.
Dabartiniu metu
atsiskaitome su

statybininkais. Savivaldybes
aplinkos skyriui pateiktas
pra5ymas del papildomo
fi nansavimo materialioj o
turto paprastojo remonto
darbams skyrimo. Per 2019
m. pagal galimybes buvo
mokama i5 tevq mokesdio
surinkimo le5q. Negalejome
nutraukti remonto darbq del
statybq leidimo galiojimo
termino.
2. Atnaujintos dvi Zaidimq
aik5teles. frengtos keturios
stpynes, nauja aktyvaus
judejimo, laipiojimo
konstrukcija 4-5 metq
amZiaus vaikams.



3. DarZelio Zaliuosius plotus
puo5ia irengtas
,,Geokupolas", saugi

nertdijandio plieno
konstrukcija dengta tentine
medLiaga, erdve vaikq
tyrinejimams ir Zaidimams,
edukacijai lauke.
4. Baigiama irengti sporto
aikSteles vir5utinio guminio
sluoksnio danga. UZsakytos
medZiagos ir paruo5tas
projektas. Gauta vaikq tevq,
krep5inio mokyklos, kitq
socialiniq partneriq patama.
Del gamtiniq (oro) s4lygq
(pagal statybininkq
rekomendacijas) buvo
nusprgsta liej imo darbus
perkelti vasaros laikotarpiui.
5. Gautas Vilniaus miesto
savivaldybes Svietimo
aplinkos skyriaus
finansavimas vidiniams
remonto darbams atlikti:
pakeisti keturiq darZelio

lejimq laiptiniq tureklai,
pa5alintos jungiamojo
korpuso asbestines lubos,
atlikome kapitalini centrinio

iejimo laiptines remont4,
pakeisti lauko iejimq
Sviestuvai, virtuveje

irengeme nertidij andio
plieno stalus.

1.3. Pritaikyri
darZelio aplinkas
Svietimo
reikmems.

LopSelyje-darilelyje
uztikdnta
funkcionali, saugi
ugdymosi aplinka,
atnaujinti baldai,
aprtrpinta IT iranga,
interaktyviomis
ugdymo(si)
priemonemis.

DarZelyje ikurtas
STEAM
technologijq
ugdymo(si) centras,

igytos 2
interaktyvios
ugdymo(si)
priemones.
Suremontuotos 2
grupiq patalpos,
nupirkti 2
kompiuteriai,2
multimedijos,2
sieniniai ekranai,
garso sistemos.

1. DarZelis tapo tikruoju
STEAM mokyklq tinklo
nariu, ikurtas STEAM
technologijq ugdymo(si)
centras, prie5mokyklinio
ugdymo grupiq vaikai
aktyviai dalyvauja STEAM
ktrybinese dirbtuvese.
STEAM centro erdve
aprflpinta nauj a moduline
spinta, kurioje yra
integruotas stacionarus
kompiuteris, filmavimo
kamera bei kiti matavimq
irenginiai. Apsirflpinta
STEAM ugdymo
priemonemis: igyti gamtos
tyrinejimq rinkiniai (6 vnt.);



2 i5manieji robotukai
naratyviniams Zaidimams
kurti,Z STEAM parko

rinkiniai. Daug ugdymosi
priemoniq yra sukurta IT
specialisto rankomis:
i5manusis ekranas,
elektroniniai kilimeliai,
robotikos ir inZinerijos,
konstravimo priemones.
2. Suremontuotos grupiq
patalpos, nupirkti 6
ne5ioj ami kompiuteriai
(darZelis ruo5iasi pereiti prie
elektroninio ugdymo turinio
planavimo, vaikq pasiekimq
vertinimo virtualioje
aplinkoj e), 2 multimedij os,
2 sieniniai ekranai, garso
sistemos. DarZelis toliau
igyvendina aprflpinimo IT
technologij omis strateginio
plano priemonq.

1.4. UZtikrinti
socializacijos,
Svietimo pagalbos
vaikui ir Seimai
programos

,,Dramblys"
metodinio centro
veikl4.

Bus suteikta
metodine pagalba
darielio bei miesto
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogams,

idiegiant
socializacijos,
socialinio emocinio
ugdymo programas.

Skaitytos paskaitos
ir vykdyti seminarai
ikimokyklinio
ugdymo pedagogams
socialinio emocinio
ugdymo programos

,,DRAMBLYS"
igyvendinimo
klausimais.
Apibendrinta
sklaidos medliaga.
Organizuota
metodine diena,
kiirybines dirbtuves
socialinio emocinio
ugdymo asociacijos
ikimokyklinio
ugdymo
pedagogams.

1. DarZelis
bendradarbiaudamas su
Pozityvaus ugdymo
institutu, Socialinio
emocinio ugdymo asociacija
or ganizav o tarptautine
konferencij4 ,,Vaikq
emocine gerovd 2030.
Socialinio emocinio
ugdymo specialistai,

,,Pozityvios tevystdso'
programos konsultantai
dalinosi geryqpatirtimi,
arrulizavo socialinio
emocinio ugdymo
pasiekimq apra5o rodiklius,
vertinimo skales.
2. D arilelis prisidej o prie
socialinio emocinio ugdymo
olimpiados,,DRAMBLYS",
ktrybiniq dirbtuviq
pedago gams organizavimo
ir veiklq koordinavimo.
Buvo organizuota metodine
diena, seminaras
pedagogams -,,KYMOCHI"
ugdymo strategijos gaires
ankstyvajame ugdyme.
3. Svietimo pagalbos
specialistai nuolat kelia savo



id)

kvalifi kacij q:,,Autizmas:
Siuolaikines diagnostikos ir
terapijos metodai (30 val.)
(LSMU),,,ABA metodikos

ivadine programa autizmo ir
bei raidos sutrikimq turindiq
vaiku usdymeo' (24 val.).

UZduotys, neivykdytos ar iwkdytos i5 dalies ddl numatvtu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2. l . U Lbaigti numatyti darlelio pastato
(fasado) remonto darbai

Remonto darbu baigti. Dabartiniu metu
atsiskaitome su statybininkais. Savivaldybes
aplinkos skyriui pateiktas pra5ymas del
papildomo finansavimo materialioj o turto
paprastojo remonto darbams skyrimo. Per 2019
m. pagal galimybes buvo mokama i5 tevq
mokesdio surinkimo le5q. Negalej ome nutraukti
remonto darbq del statybq leidimo galiojimo
termino.

2.2. lr engta nauj a sporto/krep Sinio aik5tele. Baigiama irengti sporto aik5teles vir5utinio
guminio sluoksnio danga. UZsakytos medZiagos
ir paruo5tas projektas. Gauta vaikq tevq,
krep5inio mokyklos, kitq socialiniq partneriq
paruma. Del gamtiniq (oro) s4lygU @agal
statybininkq rekomendacijas) buvo nusprgsta
lieiimo darbus perkelti vasaros laikotarpiui.

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

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai

3.1. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios
psichologijos kursq organizavimas Vilniaus
lop5elyj e-d arZelyj e,,Jurginelis" . 20 19 -02-0 5, Nr. S R-
11.

Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo

istaigq metodinio bUrelio,,VERSME"
pedagogai patobulino teorines, praktines
kompetencijas, nuosekliai teikiama
Svietimo pagalbq ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikams,
organizuojamos konsultacijos ugdytiniq
tevams.

3.2.Skaitmeninio ra5tingumo kursai: informacijos
valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio
k[rimas, saugumas, skaitmeninio ra5tingumo
problemq sprendimas, 20 I 9 -03 -28, paZymej imas Nr.
2019 -1 9 030 1, VSl,Centrum educatus".

[staigos duomenq apsaugos modelio
k[rimas, dokumentacijos plano / apra5q
rengimas, istaigos internetinio puslapio
atnaujinimas, skaitmeninio ra5tingumo
kompetencilq tobulinimas.

3.3. Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybes
tarybos visuomenines Visuomenes sveikatos
komisijos programoje ,,Socialiniq ir emociniq
kompetencijq ugdyma s", 2019 -03 -22.

Pagalba pletojant socialinio emocinio
ugdymo program4 ugdymo istaigoje,
stebesenos rodikliq sistemos klrimas
geroves komisilos veiklos tobulinimas.

3.4. Dalyvavimas Vilniaus Birutes darLelio
praktiniame seminare ,,eTwinning naujos
bendradarbiavimo galimybes", 20t9 -03 - 18, paZyma
Nr. SD-47.

Vilniaus lopSelis-darZelis,,Jurgindlis"
isitrauke i ,,eTwinning" projekto
programq, pletojama tarptautine ir
tarpinstitucine partneryste, kuriami ir
pristatomi ugdymo projektai
,,eTwinning" virtualioie aplinkoie.



3.5. Dalyvavimas Palangos Svietimo pagalbos
tarnybos organizuotoje metodineje dienoje,,Vaiko
raidos ir pasiekimq vertinimas. Seimos informavimas
apie vaiko ugdymo(si) pasiekimus. Skaitytas
prane5imas ,,Vaiko raidos ir pasiekimq vertinimo
Zingsniai: ko moko (ne)sekmes pamokos?", 20 19 -04-
04, palymei imas 2019 -0 5 -02 Nr. L-700.

Pagalba igyvendinant Svietimo pagalbos
tamybos kvalifikacijos tobulinimo
program4, tarpmiestinio, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo pletojimas, gerosios
patirties sklaida.

3.6. Dalyvavimas Nacionalines Svietimo agent[ros
vykdomo projekto,,Neformaliojo vaikq Svietimo,
ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir bendrojo ugdymo
vertinimo, isivertinimo tobulinimas ir pletotd" Nr.
09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 organizuotoje
apskritojo stalo diskusijoje ,,Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo mokykh4 veiklos kokybes
vertinimas - metodologiniq irankiq paie5ka", 2019-
03 -29, paLymaNr. NVS3 -54.

Parengtas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo kokybes
stebesenos ir vertinimo irankiq
pavyzdli4 pristatymas, atlikta
lyginamoji Europos Saliq ir Lietuvos
kokybes stebesenos sistemos analize.

3.7. Dalyvavimas Nacionalines Svietimo agentflros
atviroje diskusijoje pagal ESFA projekto priemong

,,Ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo
programos vykdandiq mokyklq veiklos vertinimo
sistemos sukfirimas ir idiegimas neformaliojo vaikq
Svietimo ir bendrojo ugdymo mokyklq veiklos
tobulinimo sistemos pletra" (1.1. veikla). Tema:
,,StaZuodiq Airijoje ir Vokietijoje patirtis. fgytos
patirties taikymo galimybes rengiant ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ugdymo programas vykdandiq
mokyklq veiklos vertinimo ir isivertinimo
metodikas", 2019 -05 -30.

Diskusijos turinio bei Airijos ir
Vokietijos patirdiq pristatymas
darLelyje, pedagogq veiklos vertinimo ir
isivertinimo proceso tobulinimas,
rodikliq sistemos atnaujinimas,
pedagogq isivertinimo apra5q rengimas.

3.8. Dalyvavimas Vilniaus miesto savivaldybes
ikimokyklinio ugdymo istaigq vadovq asociacijos
organizuotoje konferencijoje,,Gero darZelio link",
2019-05-09/1 0, Nr. S- 1 74-RE.

Skaitytas prane5imas,,Nuo strategijos
iki ugdymo kokybes". Pristatytas
ikimokyklinio ugdymo istaigq veiklos
kokybes stebdsenos rodikliq projektinis
modelis.

3.9. Vilniaus lop5elio-darilelio,,Jurginelis" Vaikq
ugdymo inovacijrtr centras organizavo praktini-
metodini seminar4 tema ,,Ugdymo istaigos
komandos formavimas", 2019-06-03, Nr. KT3-1 1-
4439.

Ugdymo istaigos pedagogq
bendruomenei pristatytas besimokandios
organizacijos / komandos modelis,
perskirstyta metodines tarybos
(metodiniq grupiq) veikla, optimizuota
komandines veiklos planavimo sistema.

3.10. Respublikines socialinio emocinio ugdymo
olimpiados ,,Dramblys" ikimokyklinio ugdymo
skyriaus koordinatorius.

Pagalba igyvendinant Socialinio
emocinio ugdymo instituto tarptautini
projekt4 ,,Learning to beoo, mokiniq
socialiniq emociniq gebejimq
stiprinimas.

3.1 1 . Naryste Lietuvos edukaciniq tyrimq
asociacijoje (LETA) ir Nacionalineje vaikystes
tyrejq asociacijoje C{VTA). Tikrasis asociacijq
narys.

Vaikystes tyrimq organizavimas, viesqjq
konsultacijq tevams vedimas,
edukaciniq tyrimq organizavimo,
duomenq rinkimo, analizes konsultacijq
teikimas miesto ikimokyklinio ugdymo
pedagogams ir ugdymo istaigq
vadovams.

3.12. Dalyvavimas projekte ,,LYDERIU LAIKAS
3'o,,,Lyderystds svarba ankstyvaiame ugdyme".

Svietimo vadybos, lyderystes ir politikos
analizes gebeiimu pletoiimas.



Skaitytas prane5imas ,,Ikimokyklinis ugdymas
teorijoje ir praktikoje: l[kesdiai ir realybd", 2019-10-
10.

savivaldybiq kfirybiniq komandq tinklo
stiprinimas, konsultavimo kompetencijq
tobulinimas.

3.13. Dalyvavimas Vilniaus lop5elio-darZelio

,,Sauletekiso' organizuotoje konferencijoje,,ALFA
kartos vaikq socialinio, emocinio intelekto ugdymas
vaikq darlelyje. Skaitytas prane5imas: ,,ALFA kartos
vaikai: igalinanti partneryste ugdymo procese",
2019-10-22. Nr. TSC-1 1 235.

Erdve ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo pedagogams lyderiauti, keistis
ir keisti vaikq ugdymo praktik4.

3 . 1 4. Tarptautines mokslines-praktines konferencij o s

,,Vaikq emocine gerove 2030* organizavimas.
Prane5imo ,,Multidimensine gerovds samprata"
skaitymas, 2Ol9-lO-24, VDU Svietimo akademija,
Vilnius.

[staigq ivaizdlio reprezentavimas,
ugdymo strategijq kflrimas, socialines
partnerystds tinklo pletoj imas.

3.15. Respublikinio ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo pedagogrtr forumo
,,VAIKYSTES PASAULIS 2.0: besimokandiq
darZeliq tinklo jungtys" organizavimas, renginio
vedimas, 2019-ll-07.

Besimokandiq darZeliq tinklo kurimas,
investavimas i edukacines, kulturines
infrastruktDros vaikams gerinim4: meno
galerijq, edukacijos, laisvalaikio
programq, kultiiriniq-patyriminiq
veiklos erdviq maZiesiems ktirimas,
pedagogq k[rybinio potencialo ugdymas
ir skatinimas.

3.16. Dalyvavimas,,Lietuvos Svietimo vadovq
forume 2019*, vie5ajame Svietimo istaigq vadovq
konkurse laimeta nominacija,,METU NAUJOKAS",
2019-10-30.

Vilniaus miesto savivaldybes
ikimokyklinio ugdymo sektoriaus
atstovavimas-reprezentavimas,
vadybiniq kompetencijq isivertinimas,
vadovavimo istaisai strateeii os analize.

3.17. Dalyvavimas LR Seimo, LR Vaiko teisiq
kontrolieriaus istaigos organizuotoje tarptautineje
konferencijoje,,ITRAUKUSIS SVIBfnUaS
tr[kstamos jungtys, 2019 -I I -25 .

Patobulinta darZelio Vaikq geroves
komisijos veiklos strategija, sudaryta
perspektyvine tevq Svietimo ir
konsultavimo programa (konsultuoja
Svietimo pagalbos specialistai),
sustiprinta komunikacija tarp darLelio
pedagogq ir PPT specialistq, uZtikrintas
griZtamasis ry5ys.

3.18. Dalyvavimas VU Ugdymo mokslq instituto
organizuotoj e tarptautinej e konferencij oj e,,Svietimo
politika ir kulturos kontekstai: transmisija versus
transformacij a". Skaityti praneSimai :,,Ikimokyklinio
ugdymo didaktika Svietimo politikos kaitos
konteksteo'; ,,Vaikq ugdomosios aplinkos
modeliavimas : kaitos tendencij q analizeoo, 2019 - I | -
7/8, Nr. EDU-20 1 9 -049 1048.

Pletojama tarpinstitucine partneryste,
pasira5yta bendradarbiavimo sutartis su
VU Filosofijos fakulteto Ugdymo
mokslq institutu, darilelyje sukurta
optimali, studentq poreikius atliepianti
pedagogines praktikos sistema, patirtinio
mokymosi erdve auk5tqjq mokyklq
studentams.

3.19. Dalyvavimas Vilniaus Karolini5kiq muzikos
mokyklos organizuotame praktiniame seminare

,,MUZIKOS MOKYMAS: patirtis ir inovacijos".
Skaitytas prane5imasl ,,Besimokandios
bendruomenes galios: tvarumo ir dialogo
igalinimas", 2019-l I -19.

Pletojama tarpinstitucine partnerystd,
pristatyta Vilniaus lopSelio-darZelio
,,Jurginelis" patirtis igyvendinant
ankstyvojo amZiaus vaikq muzikinio
ugdymo programQ, pritaikytos kurybines
partnerystes strate gii os.

3.20. Dalyvavimas Lietuvos sutrikusios klausos
vaikq ikimokyklinio ugdymo centro organizuotame
seminare,,Ikimokyklinio amZiaus klausos sutrikim4
turindiu vaikq itraukusis ugdymas: papalba vaikui ir

Pletojama tarpinstitucine partneryste,
Lietuvos sutrikusios klausos vaikq
ikimokyklinio ugdymo centro pedagogai
konsultuoia darlelio uedytinius (PPT



Seimai". Skaitytas prane5imas,,[traukiojo ugdymo
Zemelapis: jungtys vertybems kurti ir i5saugotioo,

2019-11 -28, Nr. VR25-52.

nustatyti speciahs poreikiai) ir jq tevus
Svietimo pagalbos klausimais.

3.21. Dalyvavimas Siauliq miesto savivaldybes
Svietimo centro organizuotame respublikiniame
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo istaigq
pedagogq ir pagalbos vaikq specialistq forume

,,[traukusis ugdymas ikimokyklinio ugdymo

istaigoje: sdkmds, nesdkmds...". Skaitytas
praneSimas ,,Vaikystes pedagogo rengimas

itraukiajam ugdymui: kompetencijq junginys",
pravesta atvira veikla pedagogams o,Emometras: 64
emocii q irankis darZeliams", 20 1 9 -12-05, Nr. S - I 98.

[traukiojo ugdymo sistemos
modeliavimas dafielyje, pagalbos
specialistq paslaugq prieinamumo
vertinimas, tevq konsultavimo
valandeliq, mediacijos (probleminiq
situacijq sprendimo) programos

igyvendinimas darZelyje.

3.22. Dalyvavimas VSI ,,Mokymosi mokykla"
organizuotame Nacionaliniame forume,,Ateities
Svietimo kodasoo, 2019-12-16.

DarZelio kokybes stebesenos ir
isivertinimo grupe i5grynino Svietimo
politikos prioritetus ir atliko jq
igyvendinimo ugdymo istaigoje analizE,
strateginio plano gairiq ir savivaldybes
Svietimo prioritetu dermes analize.

3.23. Parengta ir igyvendinta kvalifikacijos
tobulinimo programa ,,Pedagogq vertinamasis
pokalbis darZelyje: turinys ir organizavimo
procesas", VDU Svietimo akademijos specialisto
mokymai. 2019 m. birZelio mdn. vestas seminaras
Pakruoj o raj ono savivaldybes ikimokyklinio ugdymo
pedagogams, ugdymo istaigu vadovams.

[staigos bendruomenes isitraukimas i
pedagogq vertinamojo pokalbio
organizavimq, kuriant isivertinimo
gairiq sistemas, ie5kant naujq metodq ir
b[dq sekmingam bendruomenes nariq
bendradarbiavimui, probleminiq
klausimu sprendimui.

3 .24. Yilniaus lop5elio -darLelio ,,Jurginelis" Vaikq
ugdymo inovacijq centras kartu su VSf ,,Mokymosi
mokykla" vykdo intensyvi4 vadovq rezervo
mokymq program4: Vilnius, Kaunas, Klaipeda,
Siauliai, Utena, Mariiampole, Trakai.

Erdve ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo vadovams lyderiauti, keistis ir
keisti ugdymo istaigos vadovavimo
praktik4.

3.25. Svietimo eksperto, konsultanto veikla.
Dalyvavimas SMM UPC projekto,,TESK" pldtros
programoje. VDU Svietimo akademijos Mokytojq
rengimo institute skaitytos paskaitos b[simiems
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
pedagogams.

Dalyvavimas rengiant ikimokyklinio ir
prieimokyklinio ugdymo pedagogus
Vilniaus, Kauno miestq Svietimo

istaigoms.

3.26. Ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
gerosios praktikos sklaidos forumo,,Z,aidimas:
klrybine veikla ir savitumo paie5kos vaikysteje"
organizavimas VDU Svietimo akademij oj e, 2019 -
05-08.

Naratyvinio Zaidimo ugdymo strategijos
diegimas ugdymo istaigoje, kulturiniq-
patyriminiq veiklos erdviq
ikimokyklinio, prie5mokyklinio amZiaus
vaikams kurimas, pedagogq kflrybinio
potencialo ugdymas ir skatinimas.

3.27 . Yilniaus lopSelis-darZelis ,,Jurginelis" parenge
fizinio aktyvumo skatinimo veiklos plan4.
Nacionalinio sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinklo ir
aktyviq mokyklq veiklos koordinavimo komisij a
pripalino darlell AKTYVIA MOKYKLA ir
suteike aktyvios mokyklos losotipa, 2019 -12-1 I .

fstaigos bendruomenes isitraukimas i
fizinio aktyvumo skatinimo program?,
veiklos priemoniq igyvendinimas,
stebdsenos rodikliq matavimas.

3.28. Vilniaus lop5elis-darZelis,,Jurginelis" parengd
parai5k4 ir buvo pakviestas prisijungti prie STEAM
mokyklq tinklo. Parai5ka buvo atrinkta ir mes
tapome kandidatais i STEAM tinklo narius. 2019 m.

Gerinami ugdytiniq pasiekimai STEAM
srityje, pletojamos STEAM ugdymui
aktualios mokytojq kompetencijos,



gruodZio men. Nacionaline Svietimo agentfrra

ivertino darZelio veiklq ir mes tapome STEM
mokyklq tinklo nariais.

kuriamos ugdymo priemonds, k[rybiniq
uZduodiq metodiniai apra5ai.

3.29. Vilniaus lop5elis-darZelis,,Jurgin6lis"

isitrauke I StUSnA ikimokyklinio ir prieimokyklinio
ugdymo paslaugq tobulinimo programq. Laimetas
ES socialinio fondo le5omis finansuojamas
projektas,,Ikimokyklinio ir prieimokyklinio
ugdymo kokybes vertinimo ir stebesenos modelio
sukurimas ir diegimas". Projekto kodas 09.2.1-
ESFA-K-728-02-0035.

Ikimokyklinio ugdymo istaigoje sukurta
ugdymo kokybes stebdsenos ir
isivertinimo sistema, formuojamos
naujos kokybes uZtikrinimo praktikos,
uZtikrinta suinteresuotq Saliq integracij a,

s4veika ir partneryste.

3 .3 0 . DarLelis dalyvavo proj ekte "Vilniaus miesto
savivaldybes imoniq ir istaigq Zalioji aplinka -
aplinkosauginio Svietimo erdv6". Po komisij os
edukaciniq erdviq funkcionalumo, k[rybi5kumo,
naudoj amq metodq inovatyvumo ivertinimo darZelis
laimeio nominaciioie ..EKO AKADEMIJ A 2019".

Patobulintas ugdymo proceso

organizavimas, pletojamos pedagogq
k[rybines idejos, igalinamos lauko
erdvds, pletojamas vaikq
aplinkosauginis Svietimas.

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriai s vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

III SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

5.

Kom tenc kurias tobulinti

Direktorius
(Svietimo lstaigos vadovo pareigos)

/dr. Sereei us Neifachas 2020-01-22
(data)

Pas rezultat uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaLymimas atitinkamas

langelis
5.1 . UZduotvs iwkdytos ir virSiio kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai seraiZ,
5.2. Ulduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gera tr
5.3. fvykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
5.4. UZduotys neivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

6.1. Lvderiavimo iia: mokeiimas vadovauti komandai.
6.2. Ugdymo kokybes analize ir valdyryas: i5orinio vertinimo kokybes rodikliq sistemos

(vardas ir pavarde)



IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Vilniaus lop5elio-darelio ,,Jurginelis" tnyba pritaria
direktoriaus dr. Sergejaus Neifacho 2019 metq vadovo veiklos ataskaitai. fstaigos veiklos rezultatai
teigiamai vertinami, visi suplanuoti kokybiniai ir kiekybiniai veiklos rodikliai igyvendinti. Meting
veiklos ataskait4 si[lome vertinti - labai gerai.

A,

"(,,/
DarZelio tarybos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

lgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje
savivaldos institucijos jgaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 jgyvendinantis asmuo)

lvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:

Marius Navickas
(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)

2020-0t-31
(data)

fu,?/) -0,( - l.f
(data)(paraSas)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas -hkt 'a...-r'
v

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Kitq metq uZduotys9.
(n ustatomos ne maZiau kai rI ne au kaip 5

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uZduotys ivykdytos)

9. 1. Gerinti ikimokyklinio
ir prieSmokyklinio amZiaus
vaikq ugdymo(si)
pasiekimus STEAM
ugdymo metodais.

. Pasitelkiant inovatyvius
STEAM ugdymo(si)
metodus ir priemones,
atnaujinti ugdymo
programos turini, kurti
inovatyvias ugdymo
aplinkas, igyvendinti
pokydius ugdymo proceso
organizavime.

. Pedagogq igyta ar
patobulinta kompetencij a

igalins taikyti k[rybinio
m4stymo technologij as,

keisti ugdymosi turini,
diegti naujus ugdymo
proceso organizavimo
modelius.

. Tgsdamas veikl4 i STEAM
orientuotq mokyklq tinkle,
darZeli s patobulino/atnauj ino
ugdymo turini, pagerino
ugdymo pasiekimus, i5pletoj o
interaktyvias ugdymo erdves,

igyvendino projektus STEAM
srityj e, organizavo edukacinius
renginius vaikams STEAM
temomis.

r Sukurta STEAM ugdymui
reikalinga efektyvi
infrastruktrlr a dar Lelyj e
(edukacines inZinerij os iranga,
laboratorij a-centras, patalpos
kurybinei veiklai).

. Or ganizuoti 2 tiksliniai
kvalifikacij os tobulinimo
seminarai pedagogams :,,Naui q

savininko teises ir
igyvendinand ios institucij os

susirinkimo) igalioto asmens



uZduodiq inovatyvioms iMO
kubq priemonems ktrimas" (6
val.),,,STEAM ugdymo
organizavimo modeliai
darZelyie" (6 val.).

9 .2. Kurti saugi4 emocing
ir frzing ugdymo(si)
aplinkq, siekiant teikti
savalaikg pagalbq
ypatingus poreikius
turintiems vaikams bei
skatinti pozitryq kolegialq
grii:tamqiryli.

. Mikroklimato gerinimas:
susiformuos
bendruomenes nuostata ir
praktika pozity v iai sprgsti
konfliktines situacijas bei
priimti sprendimus.

tOrganizuoti fizini
aktyvum4 skatinandias ir
prevencini planq,

igyvendinandias
programas dar1elyje.

.Integruoti socialinio
emocinio ugdymo
programA,,KYMOCHI"
ankstyvojo ugdymo
grupese, dalyvauti
socialinio emocinio
ugdymo olimpiadoje
,,DRAMBLYS".

.DarZelio ugdymosi
aplinkos gerinimo
uZtikrinimas,
bendruomenes telkimas ir
aktyvinimas mokymosi
bendradarbiaujant
procese.

. Vykdomas ,,Aktyvios
mokyklos" renginiq planas /
projektas, dalyvauta
respublikiniame proj ekte

,,MaZqj q olimpines Zaidynds",
organizuoti sveikatingumo ir
prevenciniai renginiai.

. Ankstyvojo amZiaus grupese

igyvendinama socialinio
emocinio ugdymo programa

,,KYMOCHI", dalyvavome
respublikinej e ikimokyklinukq
socialinio emocinio ugdymo
olimpiadoj e,,DRABLYS".

. Tevams teikiama pedagogine,
psichologine, socialine pagalba,
vie5osios psichologo
konsultacijos, vykdoma
,,Pozityvios tevystes pro grama".

9.3. Kryptingas personalo
ugdymas pedagogines
veiklos kokybes
efektyvumui didinti,
igyvendinant ES projektq
,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
kokybes vertinimo ir
stebdsenos modelio
sukDrimas ir diegimas".

. Susiformuos
bendruomends nuostata ir
praktika, kad kiekvienas
vaikas gali padaryti
pa1angq, gali pasiekti gerq
ugdymosi rcniltatt4.

. Gebejimas ugdyti kokybes
stebdsenos ir vertinimo
irankiq kfrrimo igtdZius.

. Suorganizuotas tgstinis
kvalifikacij os tobulinimo
seminarq ciklas (pagal ES
projekto parai3k4).

. Sukuriami ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
mokytojq susitarimq,,Gera
pedagogine veikla",,,Gera
ugdomoji veikla" kokybes
rodikliq apra5ai.

I Suorganizuotos ikimokyklinio
prieSmokyklinio ugdymo
mokytojq ilgalaikes
supervizijos.

. Vykdomq atvirq veiklq
stebejimas ir ugdomasis
konsultavimas.

. Suorganizuotos mokytojq
veiklos refleksijos -
pasidalinimas seraia oatirtimi.

1r

9.4. Tgsti darilelio,
modernizavima bei

Funkcionalios ugdymosi,
patirtinio mokymosi ir

r frengtos darilelio edukacines
aplinkos, taikant,,Mokymosi



edukaciniq erdviq plefiq,
technines bazes
atnaujinim4 ir inovacijq
diegim4.

saviraiSkos erdves daugumai
vaikq pades sekmingiau
pletoti ugdymosi
pasiekimus, aktyviau
dalyvauti darielio
edukacineje veikloje.

judant" metod4, tgsiami darZelio
grupiq aplinkq modernizavimo
darbai: atnauj intos funkcionalios
erdvds vaikq darbq
eksponavimui, irengtas Wi-fi
beveik visose darlelio erdvese.

. Atnaujintos ir kompiuterizuotos
ugdymo grupiq erdves
(apr[pintos kompiuterine iranga,
kitomis IT technologiiomis

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bfiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali tur6ti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderima nus su Svietimo vadovu
1 0.1 . Zmogi5kqi q i5tekliq
tiesiogiai darandiu poveik

bendradarbiavimo stoka tarp istaigq, organizacijq ir socialiniq grupiq
teikiamu ugdymosi paslausu kokybei.

10.2. Finansiniai i5tekliai.
vykdyti, negalesime baigti
aik5teliq.

Jei negausime i5 savivaldybes papildomq le5q remonto
statybos darbq bei isirengti sporto/krep5inio, atnaujinti

darbams
Zaidimq

10.3. IT priemoniq komplektavimo bei pirkimq organizavimo trukdZiai. Atitiktis higienos
normoms.
l0.4.Zmogi5kieji faktoriai (nenumatytos i5vykos, nedarbingumas, pavestos neplanines uZduotis).
Finansines paramos paie5ka miesto metodines dienos organizavimui (leidybos, padalomos
medZiagos pirkimo i5laidos).

Vilnia,,s miesto
(vardas ir pavarde)

dnru -//"/ f
(d"t")

<eo:eQ:eg
(data)

savininko teises ir

pareigos)

(Svietimo istaigos vadovo pareigos

(paraSas)
paieiga$ igyvefr'dinand ios i n stituc ij o s

@atlnint<q susirinkimo) lgalioto asmens
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