
Vilniaus lop5elis-darielis,,Jurgin6lis"
(Svietimo istaigos pavadinimas)

dr. Sergejus Neifachas
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

METV VEIKLOS ATASKAITA

rw! -M-tL N, 4'l4n - 44t/r. ? tN il/?/
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

fgyvendinant Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Jurginelis" strategini ir 2020 m. veiklos planus bei
siekiant uZtikrinti kokybi5k4 ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo organizavim4 ir tobulinant
darZelio edukacines erdves ir ugdymosi aplinkas, atlikti Sie organizaciniai darbai ir ivykE pokydiai:
sukomplektuotas numatytas grupiq skaidius - 12 ugdymo(si) grupiq, i5 jt+ 2 ankstyvojo ugdymo, 8
ikimokyklinio ugdymo, 2 prie5mokyklinio ugdymo. I5 viso 237 tgdytiniai. Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo programas igyvendino 60 darbuotojq. Vadybiniai siekiai 2020 m. buvo
orientuoti iugdymo proceso organizavimo kokybes gerinim4, STEAM veiklos gebejimq ugdym4,
Svietimo pagalbos sistemos tobulinim4, itraukiojo ugdymo pletojim4. Per metus igyvendintos 9
neformaliojo Svietimo programos, ugdandios meninius, kfirybinius, sportinius, etnokulturinius,
intelektinius, socialinio emocinio, STEAM ugdymo prieigos vaikq gebejimus. Per metus

igyvendintos 6 STEAM ugdymo programos, kuriose dalyvavo 180 darZelinio ir prie5mokyklinio
vaikq. 2020 m. vaikai kartu su pedagogais dalyvavo 4 nuotoliniuose konkursuose, 8 ktrybinese
dirbtuvese. Buvo vykdyti 2 respublikines konferencijos, 3 nuotolines konferencijos, 6 tradiciniai ir
netradiciniai renginiai, kuriuose dalyvavo istaigos pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai. Ataskaitos
metais istaigos pedagogai kryptingai dalyvavo ES strukturiniq fondq ir Vilniaus miesto
savivaldybes Inovacijq skyriaus projektuose. DarZelis igyvendino Atvirq kurybiniq dirbtuviq
projekt4 ,,LinkVaikq: inovacijq kflrimo laboratorija maZiesiems vilniediams". DarZelio direktorius
lsitrauke i NSA vykdom4 ES projekt4 ,,Neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir bendrojo ugdymo vertinimo, isivertinimo tobulinimas ir pl6tot6" Nr.
09.2.1-ESFA-V-706-03-0001 bei dalyvavo Svietimo istaigq vadovq-mentoriq rengimo programoje.
DarZelio administracija ir pedagogai isitrauke i NSA vykdom4 ES projekt4 ,,Inovacijos vaikq
darielyje". Pedagogai ivaldg STEAM veiklos ugdymo metodus, patobulino veiklq planavimo
kompetencijas, atnaujino ugdymo turinio gaires. DarZelis organizavo 10 nuotoliniq metodiniq
seminary vadovams, pedagogams. Kartu su V5{ ,,Mokymosi mokykla" suklre nuotolini metodini-
didaktini iranki ,,UGDYMO AVILYS" Salies ikimokyklinio ugdymo pedagogarns bei
,,JURGINELIO" VIRTUALIA MOKYMOSI APLINK.{. 2020 m. pianingai vykdyti
materialines bazes gerinimo darbai. [staigos i5laikymui skirtos biudZeto le5os naudotos racionaliai
ir taupiai, sprendimai del jq panaudojimo derinti su istaigos savivaldos institucijomis,
bendruomene. Per metus atlikti kapitalinis antros paradines laiptines, grupiq kosmetiniai remonto
darbai, nupirkti nauji virtuves maisto ruo5imo irenginiai: du sriubq virimo katilai, elektrine
keptuve, Se5iq kaitlendiq virykle, irengtos keturios lauko edukacines erdves.



II SKYRIUS
METV vErKLos uZnuorys, REzULTATAT IR RoDIKLIAI

1. iniai pra6.iusiu metu veiklos r,eztltata

Metq uZduotys
(toliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

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

r Pasitelkiant
inovatyvius STEAM
ugdymo(si) metodus
ir priemones,
atnaujinti ugdymo
programos turini,
kurti inovatyvias
ugdymo aplinkas,

igyvendinti
pokydius ugdymo
proceso
organizavime.

r Pedagogq igyta ar
patobulinta
kompetencija fgalins
taikyti kflrybinio
m4stymo
technologijas, keisti
ugdymosi turini,
diegti naujus
ugdymo proceso
organizavimo
modelius.

. Tgsdamas veikl4 i
STEAM orientuotq
mokyklq tinkle,
darZelis
patobulino/atnaujino
ugdymo turini,
pagerino ugdymo
pasiekimus, i5pletojo
interaktyvias ugdymo
erdves, igyvendino
projektus STEAM
srityje, organizavo
edukacinius renginius
vaikams STEAM
temomis.

r Sukurta STEAM
ugdymui reikalinga
efektyvi infrastruktura
darZelyje (edukacines
inZinerijos iranga,
laboratorij a-centras,
patalpos kflrybinei
veiklai).

.Organizuoti2
tiksliniai
kvalifikacijos
tobulinimo seminarai
pedagogams: ,,Naujq
uZduodiq
inovatyvioms iMO
kubq priemon6ms
kiirimas" (6 val.),
,,STEAM ugdymo
organizavimo
modeliai darZelyje" (6
val.).

.2020 m. darZelis 30 proc.
atnaujino ugdymo turini,
integravo STEAM
ugdymo metodus,20
proc. iSpletojo
interaktyvias ugdymo
erdves grupese (IT
specialistas Leonas
Kleniauskas paruo5e
STEAM ugdymo gaires
ikimokyklinio ugdymo
grupiq vaikams).

. DarZelis
bendradarbiaudamas su
Vilniaus miesto
savivaldybes Inovacijq
skyriumi igyvendino
atviry kflrybiniq
dirbtuviq projekt4
,,LinkVaikq: inovacijq
ktrimo laboratorija
maZiesiems
Vilniediams".

. DarZelis isigijo
edukacing inZinering

irangq ikimokyklinio
amZiaus vaikams.
STEAM ugdymo erdves
30 proc. papildytos
naujomis ugdymo
priemondmis (pasira5yta
bendradarbiavimo
sutartis su i5maniqjq
edukaciniq priemoniq
tiekeju ,,LANTEL").

. DarZelis dalyvavo VDU
SA studijq mugeje ir
btsimiems studentams
pristate STEAM ugdymo
patirtis (sukurtas vaizdo

ira5as).
r DarZelyje ivyko

kvalifikaciios tobulinimo



seminarai pedagogams:

,,Naujq uZduodiq
inovatyvioms iMO kubq
priemonems kiirimas" (6
val.), ,,STEAM ugdymo
organizavimo modeliai
darlelyie" (6 val.).

1.2. Kurti saugi4
emocing ir fizing
ugdymo(si)
aplink4, siekiant
teikti savalaikg
pagalb4 ypatingus
poreikius
turintiems
vaikams bei
skatinti pozityvtl
kolegialq
griZtamqjiry5i.

r Mikroklimato
gerinimas:
susiformuos
bendruomenes
nuostata ir praktika
pozityviai sprgsti
konfliktines
situacijas bei priimti
sprendimus.

r Organizuoti fizini
aktyvum4
skatinandias ir
prevencini plan4

igyvendinandias
programas darZelyje.

r Integruoti socialinio
emocinio ugdymo
program4

,,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
projekte ,,MaZqjq
olimpines Zaidynes",
organizuoti
sveikatingumo ir
prevenciniai renginiai.

. Ankstyvojo amZiaus
grupese

igyvendinama
socialinio emocinio
ugdymo programa

,,KYMOCHI",
dalyvavome
respublikineje
ikimokyklinukq
socialinio emocinio
ugdymo olimpiadoje
,,DRABLYS".

r Tevams teikiama
pedagogine,
psichologine,
socialine pagalba,
vie5osios psichologo
konsultacijos,
vykdoma ,,Pozityvios
tevystes programa".

DarZelis aktyviai vykdo
,,Aktyvios mokyklos"
projekto program4. Kiino
kultflros mokytoja ir
darZelio dietiste vede
vaikams 5 atviras
veiklas, organizavo4
kurybines dirbtuves,
aktyviai bendradarbiauj a

su Vilniaus miesto
sveikatos biuru (biuro
specialistai vede 2
edukacines veiklas
darZelio vaikams).
Ktino kulttiros mokytoja
dalyvauja respublikos
projekte ,,MaZqjq
olimpines Zaidynes".
2020m. birZelio men.
darZelio vaikams buvo
organizuota kiirybine
veikla,,MaZqjq
olimpiediq rytine
mank5ta" (vaizdo ira5as
buvo pristatytas
RIUKKA asociacijai).
Ankstyvojo ugdymo
grupiq ,,Me5kiukai",
ViS diukai",,,Zuikudiai"
pedagogai igyvendina
,,KIMOCHI" program4,
skleidZia ger qq patirti
darZelio metodinese
grupese. 2 grupese

irengta socialinio-
emocinio ugdymo erdve
,,EMOmedis".
40 proc. darilelio 4-6
metq vaikq dalyvavo
V5{,,Pozityvaus ugdymo
instituto" socialinio
emocinio ugdymo
olimpiadoje
,,DRAMBLYS".
Direktorius kartu su



instituto darbuotoj ais

parenge dvi metodines
knygas ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
pedagogams (leidiniai
parengti e1. platformoje).
DarZelyje igyvendinama
,,Pozityvios tevystes
programa". Svietimo
pagalbos specialistai
nuotoliniu b[du / gyvai
konsultuoja tevus vaikq
ugdymo klausimais.
Buvo organizuota
metodine diena
,,ftraukiojo ugdymo
galimybes darlelyje"
(dalyvavo 50 proc. tevq).
DarZelio Vaiko gerovds
komisija organizavo
vie54sias konsultacijas
tevams, bendradarbiavo
su Pal. J. Matulaidio
Seimos pagalbos centru,
Vaiko teisiq apsaugos
tarnyba.

1.3. Kryptingas
personalo
ugdymas
pedagogines
veiklos kokybes
efektyvumui
didinti,
igyvendinant ES
projekt4
,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo kokybes
vertinimo ir
stebesenos
modelio
sukiirimas ir
diegimas".

I Susiformuos
bendruomenes
nuostata ir praktika,
kad kiekvienas
vaikas gali padaryti
pai,ang1, gali
pasiekti gery
ugdymosi rezultatq.

. Gebejimas ugdyti
kokybes stebesenos
ir vertinimo irankiq
kfrrimo igtdZius.

r Suorganizuotas
tgstinis kvalifikacijos
tobulinimo seminary
ciklas (pagal ES
projekto parai5k4).

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

r Suorganizuotos
ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo mokytojq
ilgalaikes
supervizijos.

rVykdomq atviry
veiklq stebejimas ir
ugdomasis
konsultavimas.

r Suorganizuotos
mokytoiu veiklos

r Organizuoti 6 tgstiniai
kvalifikacij os tobulinimo
seminarai:

,,Ikimokyklinio ugdymo
kokybes valdymas
darZelyje: metodika,

irankiai, procesas"
(mokymai vyko
keturiuose Vilniaus
darZeliuose :,,Jurginelis",
,,Pelen6",,,Puriena",
,,Pu5ynelis" ir Jonavos r.
Bukoniq mokykloje-
daugiafunkciniame
centre (dalyvavo 70
pedagogq).

. Sukurtas ikimokyklinio
ir prie5mokyklinio
ugdymo kokybes
stebesenos rodikliq
apra5as / paruo5ta
ugdomosios ir
pedagogines veiklos
analizes metodika.

r Organizuotos penkios
pedagogu veiklos
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refleksijos -
pasidalinimas gerqja

patirtimi.

stebejimo, vertinimo ir
analizes supervizijos.

r Pedagogai ivalde
ugdymo veiklos
stebejimo ir reflektavimo

iranki, dalijosi patirtimi
metodinese grupese.

1.4. Tgsti
darilelio,
modernizavim4
bei edukaciniq
erdviq pletr4,
technines bazes

atnaujinim4 ir
inovacijq
diegim4.

r Funkcionalios
ugdymosi, patirtinio
mokymosi ir
savirai5kos erdves
daugumai vaikq
pades sekmingiau
pletoti ugdynosi
pasiekimus,
aktyviau dalyvauti
darZelio edukacineje
veikloje.

r Irengtos darZelio
edukacinds aplinkos,
taikant ,,Mokymosi
judant" metod4,
tgsiarni darZelio
grupiq aplinkq
modernizavimo
darbai: atnaujintos
funkcionalios erdves
vaikq darbq
eksponavimui,

irengtas Wi-fi beveik
visose darZelio
erdvdse.

. Atnaujintos ir
kompiuterizuotos
ugdymo grupiq erdves
(aprlpintos
kompiuterine iranga,
kitomis IT
technologijomis).

r {rengtos dvi edukacines
aplinkos, skirtos dirbti
pagal,,Mokymosi
judant" metod4:
j ungiamoj o koridoriaus,
muzikos sales erdves.

r frengta vien4 ,,LAUKO
klas6" vaikq gamtos
tyrinejimams.

r Irengtos 4 i.aidimq
erdvds, skatinandios
vaikus aktyviai judeti,
sportuoti.

.Nupirkti 12 iMO kubai,
skirti vaikq mqstymo,
paZinimo, ktrybi5kumo
gebejimams ugdyti.

. Nupirkti 6 ne5iojami
kompiuteriai (darZelis
pilnai pasiruo5gs pereiti
prie elektroninio ugdymo
turinio planavimo, vaikq
pasiekimq vertinimo
virtualioje aplinkoj e), 3
multimedijos, 2 sieniniai
ekranai,4 garso
sistemos, 3D
spausdintuvas. DarZelis
pilnai igyvendino
apr0pinimo IT
technologijomis
strateginio plano
priemong. Internetas ir
Wi-fi prieinamas visose
darZelio erdvese.

't tos ar ivvkdytos i5 dalies del numatytu riziku fiei tokiu buvo
UZduotys PrieZastvs" rizikos

2.t
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.



3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma, iei buvo atlikta papildomu, svariu istaisos veiklos rezu tatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3.1. Dalyvavimas SMSM NSA ES projekte
,,Skaitmeninio ugdymo turinio ktirimas ir
diegimas". 1.1.1 veiklos,,Bendrqjq ugdymo
programq ir jas lydindios medZiagos rengimas"
veiklos metodininkas

Vilniaus lop5elio-darZelio,,Jurginelis"
pedagogq bendruomene susipaZino su
ES XXI a. bendryjq kompetencijq
sEranga, patobulino didaktines
kompetencij as, igijo skaitmeninio
ugdymo turinio modeliavimo,
planavimo kompetenciias.

3.2. Dalyv avimas MRU organizuotoje
,,Ikimokyklinio ugdymo istaigq vadovq
(pavaduotojq) akademij oje 2O2O-04 1ki 2020-12
(i5klausyta 24 val. programa).
Seminaro,,Komunikaciniai kanalai bendravimui
siekiant pedagogines s4veikos" metu darZelio
direktorius skaite prane5im4,,Metodinis irankis
ikimokyklinio ugdymo pedagogams,,Ugdymo
avilys": nuotolinio ugdymo veiklos organizavimo
sprendimai.
Ugdymosi avil)rs (e-mokymosi.lt)
https ://www. e-moklzmosi. 1tlcourses/ugdymosi-
avilys

Pagalba pletoj ant nuotolini ugdym4
Vilniaus miesto savivaldybes
ikimokyklinio ugdymo mokyklose.
Vilniaus ikimokyklinio ugdymo istaigq
vadovams ir pavaduotojams buvo
pristatytas metodinis irankis,,Ugdymo
avilys", skirtas uZtikrinti nuoseklq
ugdomqjq veiklq planavimo proces4
COVID- I 9 pandemijos laikotarpiu.
Elektroninis ugdymo irankis padejo
kaupti nuotolinio ugdymosi turini,
konsultuoti darZelio pedagogus kaip
dirbti su ivairiomis nuotolinio ugdymo
platformomis.

3.3. Vilniaus lop5elio-dzrZelio,,Jurgindlis" Vaikq
ugdymo inovacijq centras kartu su VDU Svietimo
akademijos Profesinio tobulinimo institutu 2020 m.
balandZio 29 d. organizavo nuotolini webinar4
respublikos ikimokyklinio ugdymo pedagogams
(dalyvavo 700 pedagogq). Mokymq tema: ,,Sway
Microsoft Office" irankis nuotoliniam ugdymui/si
darLely.je". fra54 adresas VDU SA virtualioje
mokymosi
aplinko j e: https ://ac.vdu.lUpxe ds0q24tzil

Salies ikimokyklinio ugdymo pedagogq
bendruomenei pristatytas / prakti5kai
i5bandytas metodinis-didaktinis,,Sway
365 irankis". Pateiktos metodines
rekomendacijos ir prakti5kai

igyvendinamos nuotolines ugdymosi
veiklos. DarZelio,,Jurginelis" pedagogai
planuoja nuotolinio ugdymosi turini ir
organizuoja veiklas taikant,,Sway" el.

iranki.
3.4. Dalyvavimas Svietimo mainq paramos fondo
organizuotame seminare,,eTwinningiediai Svendia
Europos dien4" 2020-05-12. P-9 101.

DarZelio pedagogq bendruomenei
pristatytas,,eTwinning" projektas,
grupirl aukletojos isitrauke i projekt4,
pletoj amas tarpinstitucinio
bendradarbiavimo tinklas.

3.5. Dalyvavimas VSf ,,Trakq Svietimo centras" ir
VSl,,Pedagogas.lt" kvalifikacijos kelimo
konferencij oje,,DarZelis Siandien: i5Siikiai ir
sprendimai". Skaitytas prane5imas:,,Tiltai link
vaiko gebejimq ugdymo: septyniq Zingsniq
strategij os" 2020 - 10 -2O PDK- 4263 .

Respublikos ikimokyklinio ugdymo
pedagogams pristatyta Siuolaikine vaikq
m4stymo gebejimq ugdymo strategija
bei pateiktos praktines-metodines
rekomendacijos.

3.6. Dalyvavimas VDU SA Profesinio tobulinimo
instituto nuotolineje konferencijoj e,,LINK
BALANSO: virtualus ir gyvasis mokymasis".
2020-t0-28PT5-2047

fgytos Zinios ir kompetencijos apie
virtualaus ugdymo galimybes bei
iSS[kius ir patobulintos nuotolinio
ugdymo organizavimo kompetencii os.

3.7. Naryste Lietuvos edukaciniq tyrimq
asociacij oj e (LETA), Nacionalinej e vaikystes tyrej q
asociaciioie (NVTA), Respublikineie Ikimokyklinio

Vaikystes tyrimq organizavimas,
vie5qjq konsultacijq tevams vedimas,
edukaciniu tvrimu oreanizavimas.
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ugdymo istaigq vadovq asociacijoje. Tikrasis
asociacijq narys.

konsultacijq teikimas miesto
ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir
ugdYmo istaieu vadovams.

3.8. Dalyvavimas SMSM NSA ES projekte
,,lnovacijos vaikq darZelyje". ESIVO- 1 -89.
Kvalifikacijos tobulinimo programa (96 val.)
,,fnovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su
ikimokyklinio ugdymo metodines medZiagos
priemoniq rinkiniais".

Patobulinti ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo pedagogq
veiklos organizavimo gebejimai
skatinant pokydius darZelio veikloje.
Parengti metodines medZiagos rinkiniai,
skirti darnaus vystymosi, kurybingumo
kompetencijoms, IT technologijq,
STEAM elementams ikimokyklinio ir
prie5mokvklinio uedvmo srityie diesti.

3.9. Dalyvavimas Kelmes Svietimo pagalbos
tarnybos il galaikej e (60 val. ) kvalifikacij os
tobulinimo programoj e,,Ikimokyklinio ugdymo
pedagogq kompetencijq tobulinimas ugdant
ikimokyklinio amZiaus vaikq ivairias
ko mp etencij as, n au doj ant Zaidimq, p atyri mini
ugdym4 ir psichomotoring veikl4. 2020-10lkl
2020-12.P-406.

[gyta papildomq Ziniq apie patyriminio
ugdymo organizavim4, edukaciniq
Zaidimo elementq integravim4,
atsiZvelgiant i Siuolaikiniq vaikq
pedagogines - psichologines
charakteristikas. Organizuotos

itraukiandios veiklos, lavinandios
ikimokyklinio ir prielmokyklinio
amZiaus vaiku kompetencii as.

3.10. Dalyvavimas V5[ ,,Mokymosi mokykla" ir V5[
,,Edukateka" ilgalaikeje kvalifikacij os tobulinimo
programoj e,,Besimokandiq darZeliq tinklas" (33
v al.). 2020-09 iki 2020-12. P-4q9b2sbsvj

Patobulintos didaktines kompetencijos:
asmeninio tobulejimo ir mokejimo
mokytis, ugdytiniq motyvavimo,
ugdymo(si) turinio igyvendinimo ir
tobulinimo, ugdytiniq skirtybiq ir
galimybiq paZinimo (specialiqjq
eebeiimu ir poreikiu atpaZinimo).

3.11. Dalyvavimas SUSttt NSS ES projekte
,,Neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio,
prie5mokyklinio ir bendroj o ugdymo vertinimo,
isivertinimo tobulinimas ir pletote" Nr. 09.2.1-
ESFA-V-706-03-0001. 80 akademiniq valandq
mokymq programa,,Svietimo istaigq vadovq-
mentoriq mokymq programa" . 2020 - l0 ikt 2020 - 12.

Patobulintos asmeninio veiksmingumo,
strateginio m4stymo ir pokydiq
valdymo, mokejimo mokytis,
vadovavimo Zmonems, bendravimo ir
informavimo, strateginio Svietimo

istaigos valdymo, vadovavimo ugdymui
ir mokymuisi, vadovavimo pedagogq
kvalifikacij os tobulinimui, Svietimo

istaigos struktflros, procesq, i5tekliq
valdymo, Svietimo istaigq partnerystes
ir bendradarbiavimo kompetencijos ir
mentorystes eebeiimai.

3.12. P arcngta ir igyvendinta ilgalaike kvalifikacij os
tobulinimo programa rrVaikyst6s pedagogq
profesiniq gebOjimq atpaiinimo ir jq ugdymo
kokyb6s pl6tra66. 2020 - 09 iki 2020 - 12 vesti
mokymai S iauliq, Marij ampoles, Jurbarko, Jonavos,
Klaipedos savivaldybiq ikimokyklinio ugdymo
pedagogams.

Patobulintos kompetencijos, biitinos
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio
ugdymo pedagogo profesinei veiklai
atlikti bei tolesnio mokymosi
galimybems uZtikrinti: igyti gebijimq
organizuoti kokybi5k4 ikimokyklini ir
prie5mokyklini vaiko ugdym4(si) bei
karti naujas jo ugdymo(si) galimybes;
iimokti modeliuoti ugdymosi aplinkas,
rengti ikimokyklinio ugdymo
programas bei vertinti jq kokybg,
s dkmin sai isv v e ndinti usdymo
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programas atrenkant bei prakti5kai
taikant Siuolaikinemis ugdymo meno

sampratomis grindZiamas pedagogines

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis vertinama,
ar nustatytos uzduotys lvykdytos

Pasiekti rezultatai ir
jq rodikliai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYVTB NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

IV SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Pasiek

5. Geb6jimq atlikti pareigyb6s apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas
1 ataskai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

I - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai eerai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkciias lr 2a Jtr 4V
5.2. I5tekliq (Zmogi5kqiq, laiko ir materialiniu) paskirstymas 1r 2a 3n 4V
5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas lr 2n 31 4V"
5.4. Zini1, gebejimq
siekiant rezultatq

1r igiidZiq panaudojimas, atliekant funkcijas 1r lr 2a 3r 4g

5.5. Bendras ivertinimas (paZymimas vidurkis) 1r 2a 31 4V

t uZduotis

UZduodiq jvykdymo apra5ymas
PaZymirr-ras

atitinkamas lanselis
6.1. Visos uZduotys ivykdytos ir vir5ilo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai seraiZ
6.2. Ulduotys i5 esmes ivykdytos arba viena neivykdyta pagal sutartus
vertinimo rodiklius Gerai n
6.3. Ivykdyta ne maZiau kaip puse uZduodiq pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar daugiau uZduotys neivykdyta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

7.l.Kaip naudojant ,{3 (PDCA, LEAN) valdymo procesq i5sprgsti problemas, susitarti, mokyti
ir vadovauti.
7.2. Ugdymo kokybes analize ir valdymas: i5orinio vertinimo kokybes rodikliq sistemos



V SKYRIUS
KITU METU vErKLos uZnuorys, REzULTATAI IR RoDIKLIAI

8. Kitq metq uiduotys
rnaZiau kaip 3 ir nc dauginustatornos ne rnaZiau kain .l iI nc uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivykdytos)

8. 1. Efektyvinti inovatyviq
STEAM ugdymo priemoniq
taikym4 grupes aplinkoje bei
pletoti vaikq patyriminio
mokymosi proces4

Ugdymo procese
naudojamos inovatyvios
STEAM priemonds,
aktyvum4 skatinandios
IT technologUos, kurios
atitinka Siuolaikinio
ugdymo reikalavimus

Organizuotos 5 atviros
inovatyviq priemoniq
naudojimo ktrybines veiklos
darZelio STEAM
laboratorij oj e,,LinkVaikq"
bei grupiq aplinkose (per
mokslo metus).
Organizuotos kurybines
dirbtuves,,STEAM Seima:
vaikq ir tevq kurybi5kumo
sldnis" (2021 m. birZelio-
liepos m1n.).

DarZelio pedagogai tgsia
mokymus ES projekte
,,Inovacij os vaikq darLelyje",
40 proc. pedagogq dalijasi
patirtimi metodinese grupese,
50 proc. prie5mokyklinio
amZiaus vaikq isitrauke i
inovacij omis gristas ugdymo
veiklas Qter molcslo metus).
Organizuotas metodiniq
dienq ciklas ,,STEAM
ugdymo aktualijos",
stendiniuose praneSimuose
pristatytos inovatyvios
ugdymo turinio patirtys
(202 1 m. spalio-lapkriiio
mdn.).

8.2. Inicijuoti veiklas ir
koordinuoti skaitmeninio
(nuotolinio) ugdymo krypties
igyvendinim4 darZelyje bei
vykdyti sklaid4

o Patobulintos pedagogq
skaitmeninio ra5tingumo
ugdymo asmenines ir
pedagogines-didaktines
kompetencijos.

oSkaitmeninio
(nuotolinio) ugdymo
turinio pristatymas
padidins darZelio
patrauklum4.

. DarZelyje organizuoti
mokymai kaip kurti
skaitmenini ugdymosi turini
VMA (virtualioje mokymosi
aplinkoje), elektronines
knygas (didaktinius irankius)
vaikq kompetencdoms ugdyti
ir poreikiams tenkinti (2021
m. vasario-kovo men.).

o Organizuota skaitmeninio
ugdymo turinio savaite
tdvams ,,ZINruKO klas6"
(pedagogai pateikia vaiko
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atliktq darbeliq rezultatus ir
jq analizg, pasikviedia tevus :

individualius pokalbis Zoom
platformoje).85 proc.
p r i e {molq klini o amli au s

vaik7 tdvai patenkinti
u g dymo s i turinio kolcy b e.

(202 I m. balandZio- ge gui4s
mdn.).

Parengtas skaitmeniniq
ugdymo priemoniq ir
metodiniq patarimq
katalogas. Pristatytas 202 1

m. geguids men. pedagogq
tarybos pos1dyie.

8.3. Iftyptingas ugdymo turinio
planavimas ir proceso
organizavimo tobulinimas
darZelio ikimokyklinese /
prie5mokyklinese grupdse,
stiprinant kiekvieno vaiko
asmeninE paiangq (ES projekto
,,Ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio ugdymo
kokybes vertinimo ir
stebesenos modelio suk[rimas
ir diegimas" veiklq tgsinys)

{diegta kokybi5ka vaiko
individualios paZangos

stebesena (pasiekiami
optimahis kiekvieno
vaiko ugdymosi
reziltatai).
Sukurta funkcionali
mokytis, kurti ir tyrineti
skatinanti aplinka.
Suaktyvejusi mokymosi
kitose erdvese ir
integruota projektine
veikla.
I5ugdomi tikslq
numatymo, kryptingumo
jq siekiant gebejimai,
palaikomas vaikq
iniciatyvumas ir
mokymosi interesas.

Optimizuotas skirtingq
poreikiq vaikq
itraukimas iugdymo
proces4 darZelyje.

o Organizuoti tgstiniai
kvalifikacij os tobulinimo
seminarai,,Universalaus
mokymosi dizaino strategij a

- vaiko pai.angai";

,,Ikimokyklinio ugdyrno
kokybe: verdiq k[rimas
bendradarbiaujant su tevais
darLelyje" (pagal ES projekto
parai5k4) Q021 m. spalio-
lapkriiio m€n.).

o Pedagoge kompetenciiq ir
ugdomosios veiklos
organizavimo del kiekvieno
vaiko paZangos isivertinimas.
Kartq per ketvirtj pildomos ir
aptariamo s s avianalizd s

formos, rezultatai aptariami
metodiniry grupiq
posAdZiuose.

o Elektroninio dienyno,,Miisq
darZelis" taikymas dari,elyje,
siekiant gerinti ugdomosios
veiklos planavimo kokybg,
pasiekimq vertinim4 ir
istaigos dokumentq valdym4.
Du kartus per mokslo metus
atli ekamo s ly g inamo s i o s

vaikq pasiekimq ir paZangos
analizds viso dari,elio
lygmeniu.

. Svietimo pagalbos specialistq
ir grupiq aukletojq
mentorystes modelio
diegimas kuriant kitokiE
vaiku refl eksyvaus mokymosi
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praktik4 @0 proc. tevry

p atenkinti ivi e timo p a galb o s

s p e c iali s tt4 v eiklo s kolq,b e,

ko ns ult ac ij q tur ini u ).
. Organizuotos nuotolinds

veiklq reflektavimo popietes
su pedagogais, vadovais,
tevais (darZelio virtuali
mokymosi aplinka, ZOO}II
platforma) (t g stinis popie iiry
o r g anizavimas p e r moks lo
metus).

8.4. Sukurti ir igyvendinti
savit4 pozityvaus (itraukiojo,
socialinio-emocinio) ugdymo
modeli darZelio gerovei pletoti

DarZelio bendruomene

isitraukia i geroves
praktikq ktirimo procesq,

igauna supratimo bei
asmenines patirties
taikant pozityvaus
ugdymo sritis.
Pedagogq bendravimo ir
bendradarbiavimo
kompetencijq ugdymas.
Ugdymosi erdviq
funkcionalumas,
jaukumas gerina darZelio
bendruomends
mikroklimat4,

Vykdomas ,,Aktyvios
mokyklos" renginiq planas,
dalyvauta respublikiniame
projekte,,MaZqjq olimpines
Zaidynes", organizuoti
sveikatingumo ir prevenciniai
renginiai (2021 m. balandZio-
liepos mhn.).

Ikimokyklinio ugdymo
grupese toliau igyvendinama
socialinio emocinio ugdymo
programa,,KYMOCHI"
panaudoj ant itraukioj o
ugdymo formas, dalyvavome
respublikineje
ikimokyklinukq socialinio
emocinio ugdymo
olimpiadoje,,DRABLYS ".
(202 1 m. balandiio- ge guiLs
mdn.).

Tevams teikiama
pedagogine, psichologine,
socialine pagalba, vie5osios
psichologo konsultacijos,
vykdoma ,,Pozityvios
tevystes programa",
organizuota,,Nuotoline tevq
akademija" (85 proc. tevq
p atenkinti u g dymo pro c e s o
o r g ani zav imo ko lqt b e ).
Parengtas,,Pozityvaus
ugdymo modelis" dari,elyje,
Organizuotas seminaras
pedagogams,,Pozityvaus
ugdymo teorija ir praktika"
(2021 m. gruodZio mhn.).
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali bflti neivykdytos (aplinkybds, kurios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uiduotis)

ildorna suderinus su Svietinro jsta vadovu

9.1. Znogi5kqjq i5tekliq, bendradarbiavirno stoka tarp fstaigq, organizacijq ir socialiniq grupiq
tiesiogiai darandir; poveiki teikiarnu ugdymosi paslaugu kokybei.
9.2. IT priemoniq komplektavimo bei pirkimq organizavimo trukdZiai. Atitiktis higienos
norTnoms.

9.3. Zmogi5kieji faktoriai (nenumatytos i5vykos, nedarbingumas, pavestos neplanines uZduotis).
9.4. Teis0s aktq kaita.

(*,

DarZel io tarybos pirminir-rkas
(rnokykloje - rnokyklos tarybos

/r,p1

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIfILYMAI

10. |vertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai: Vilniaus lop5elio-darelio ,,Jurginelis" taryba pritaria
direktoriaus dr. Sergejaus Neifacho 2020 metq vadovo veiklos ataskaitai. fstaigos veiklos reniltatai
teigiamai vertinami, visi suplanuoti kokybiniai ir kiekybiniai veiklos rodikliai igyvendinti. Meting
veiklos ataskait4 sifrlome vertinti - labai gerai.

|{

Marius Navickas 2021-01-29
(paraias) (vardas ir pavarde) (data)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo /
darbuoto.jq atstovavimq igyvendinantis asn.ruo)

11_. I i4ps, jo p ndimagir

Renri.qijus SiinaSlu+

(valstybinesSvietirno!staigossavininko (para5as)
teises ir pareigas igyvendinandios institr,rcijos
(dalyviq susirinkimo) igalioto asmens pareigos;
savivaldybds Svietimo istaigos atve.ju ,- rleras)

(vardas ir pavarde) (data)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

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


