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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

fgyvendinant Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Jurginelis" strategini ir 2021m. veiklos ptinm U.i .iet iurt
uZtikrinti inovacijomis grist4, kokybi5k4 ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo organizavim4 ir
tobulinant darZelio edukacines erdves ir ugdymosi aplinkas, atlikti Sie organizaciniai darbai ir ivykg
pokydiai: sukornplektuotas numatytas grupiq skaidius - 12 ugdymo(si) grupiq, i5 j,-t 3 ankstyvojo
ugdymo, T ikimokyklinio ugdymo,2 prie5mokyklinio ugdymo. I5 viso 238 ugdytiniai. Ikimokyklinio
ir prie5rnokyklinio ugdymo programas igyvendino 60 darbuotojq. Vadybiniai siekiai 2021m. buvo
orientuoti i ugdymo proceso organizavimo kokybes gerinimq, STEAM veiklos gebejimq ugdymq,
Svietimo pagalbos sistemos tobulinim4, itraukiojo ugdymo pletojim4, skaitmeninio raStingumo
kompetencijos stiprinim4. Per metus igyvendintos 8 neformaliojo Svietimo programos, ugdandios
meninius, ktrybinius, sportinius, etnokult[rinius, intelektinius, socialinio emocinio, SfgeU
ugdymo prieigos vaikq gebejimus. Per metus igyvendintos 5 STEAM ugdyrno programos, kuriose
dalyvavo 150 darZelinio ir prie5mokyklinio amZiaus vaikq. 2021 m. vaikai t<artu su pedagogais
dalyvavo 4 nuotoliniuose konkursuose, 7 kfrrybinese dirbtuvese. Buvo vykdyti + respublikines
konferencijos, 3 nuotolines konferencijos, 6 tradiciniai ir netradiciniai renginiai, kuriuos. dulyrruo
istaigos pedagogai, ugdytiniai ir jq tevai. Ataskaitos metais istaigos administracija ir pedagogai
kryptingai dalyvavo ES strukttriniq fondq projektuose. DarZelio direktorius isitrauke i NSa
vykdomq ES projekt4 ,,Neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir
bendrojo ugdymo vertinimo, isivertinimo tobulinimas ir pl6tot6" Nr. 09.r.1-ESFA-V-706-03-
0001 bei dalyvavo ivietimo istaigq vadovq ilgalaikds mentorystis programoje, Prieimokyklinio
ugdymo bendrosios programos atnaujinimo veikloje, atnaujintry bendrojo ugdymo prigro*r1
diegimo / veiklos tyrimo veikloie. DarZelio administracija ir pedagogai sekmirrgui igyr"rraino NSA
vykdom4 ES projekt4 ,,Inovacijos vaikq darilelyje". Pedagogai ivaldg STEAM-"eit tos ugdymo
metodus, parenge rrRobotikos ir inZinerijos ikimokyklinukams" leidini, patobulino skaitmeninio
raStingumo kompetencijas, atnaujino ugdymo turinio gaires. DarZelis oiganizavo 8 nuotolinius
metodinius seminarus vadovams, pedagogams. Sekmingai igyvendintas 

-ES 
StruktUriniq fondq

projektas ir parengtas ,rlkimokyklinio ugdymo kokyb6s steb6senos ir vertinimo vadovas,o.2O2l
m. planingai vykdyti materialines bazes gerinimo darbai. [staigos i5laikymui skirtos biudZeto lesos
naudotos racionaliai ir taupiai, sprendimai del jq panaudojimo derinti su lstaigos savivaldos
institucijomis, bendruomene. Per metus atlikti kapitaliniai tredios ir ketvirtos pu.udiniq laiptiniq,
grupiq kosmetiniq remontq darbai, nupirkti nauji vinuves maisto ruoSimo lrantiai, irengta rporto
aik5tele ir keturios STEAM lauko tyrinejimq,lauko muzikos instrumentq 

"rdr"r.



II SKYRIUS
METU vEIKLos uZouorys, REzULTATAT IR RoDIKLIAI

l. Pagrindiniai pra€iusiu metu veiklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujantis vertinama, ar
nustatytos uZduotys

ivvkdvtos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

I .1 . Efektyvinti
inovatyviq STEAM
ugdymo priemoniq
taikyrn4 grupes
aplinkoje bei pletoti
vaikq patyriminio
mokymosi proces4

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

. Organizuotos 5 atviros
inovatyviq priemoniq
naudojimo kiirybines
veiklos darZelio
STEAM laboratorijoje
,,LinkVaikq" bei grupiq
aplinkose Qter molcslo
metus).

. Organizuotos kiirybines
dirbtuves ,,STEAM
Seima: vaikq ir tevq
krirybiSkurno sldnis"
(202 I m. birielio-liepos
mdn.)

. DarZelio pedagogai tgsia
mokymus ES projekte
,,lnovacijos vaikq
darLelyje", 40 proc.
pedagogq dalijasi
patirtimi metodinese
grupdse, 50 proc.
prieSmokyklinio
amZiaus vaikq isitrauke
i inovacijomis gristas
ugdymo veiklas (per
mokslo metus).

. Organizuotas metodiniq
dienq ciklas,,STEAM
ugdymo aktualijos",
stendiniuose
prane5 imuose pristatytos
inovatyvios ugdymo
turinio patirtys (2021 m.
spalio-l apkr ii io men.).

.2021 m. geguZes, birZelio,
liepos, spalio menesiais
darZelio STEAM
laboratorij oj e,,LinkVaikq"
bei grupiq aplinkose vyko 5

atviros inovatyviq
priemoniq naudojimo
k[rybines dirbtuves. 40
pr o c. pedagogq integravo
STEAM inZinerijos /
robotikos priemones; 10
proc. taiko IMOkubus
organizuojant veiklas aktq
sales erdvese. DarZelis aktq
saleje irenge iSmani4sias /
interaktyvias grindis,
muzikos mokytoja kuria
interaktyvias ugdymosi
priemones, veda
integruotas veiklas (pvz.
Muzikos takelis ir
sTEAM).

'DarZelis kaftu su Vilniaus
miesto Robotikos
akademija organizavo
virtualias k[rybines
dirbtuves lvarLybas
,,STEAM Seirna: vaikq ir
tevq k[rybiSkumo sl€nis".
40 proc. vaikry dirbo su
LEGO education
konstruktoriq rinkiniais.

. DarZelis kaftu su Siauliq
technines kfirybos centru
or ganizav o tarptautin g

konferencij4 bei metoding
dien4,,STEAM ugdymo
aktualijos". Direktorius ir
STEAM laboratorijos
vedejas Leonas
Kleniauskas pristate
prane5 im4,,lnovacij os
vaikq darZelyje". Pasira5yta
bendradarbiavimo sutaft is,
numatytos veiklq
priemonds.



. DarZelio komanda
sekmingai igyvendino ES

projekt4,,lnovacijos vaikq
darLelyje". Sukurti ir
vie5ajame SwSHA renginyje
pristaty,ti metodin iai
leidiniai (lnZinerijos ir
robotikos leidinio autorius
darZelio IT specialistas
Leonas Kleniauskas). 40
proc. pedagogq dalijasi
patirtimi metodindse
grupese, 50 proc.
prie5mokyklinio amZiaus
vaikq isitrauke i
inovacijomis gristas
ugdymo veiklas.

. DarZelis aktyviai
bendradarbiauja su STEAM
priernoniq tiekejais
,,LANTEL", ,,Mokslo
technologijos",,,Liniuote",
lsigijome STEAM
priemones lauko
tyrinej imarns, irengeme
STEAM lauko tyrinejimo
stendus, sporto aik5tyno
erdves.

1.2. Inicijuoti
veiklas ir
koordinuoti
skaitmeninio
(nuotolinio)
ugdymo krypties

igyvendinim4
darZelyje bei
vykdyti sklaid4

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

. Skaitmeninio
(nuotolinio) ugdymo
turinio pristatynas
padidins darZelio
patrauklum4.

. DarZelyje organizuoti
mokymai kaip kurti
skaitrnenini ugdymosi
turini VMA (virtualioje
mokymosi aplinkoje),
elektronines knygas
(didaktinius irankius)
vaikq kompetencijoms
ugdyti ir poreikiarns
tenkinti (2021 m.

vasario-kovo m,2n.).

'Organizuota
skaitrneninio ugdyrno
turinio savaite tdvams
,,ZINIUKo klasd"
(pedagogai pateikia
vaiko atliktq darbeliq
rezultatus ir jq analizg,
pasikviedia tevus i
individualius pokalbis
Zoom platfonnoje). 85
proc. prieimokyklinio
amZiaus vaikq tevai
patenkinti ugdymosi
turinio kokybe (2021 m.

balandiio-geguies
mdn.).

. Parengtas skaitmeniniq
ugdymo priemoniu ir

. DarZelio IT specialistas
organizavo mokymus apie
skaitmeninio ugdymosi
turinio kfirim4 VMA
(virtualioje mokymosi
aplinkoje). 60 proc.
pedagogq sekmingai taiko
savo darbe,,Padlet",
,,Sway" elektroninius
irankius, didaktini iranki
,,AVILYS", sukuftos
vaizdines priemonds
talpinamos darZelio VMA.

. Prie5mokyklinio,
ikimokyklinio amZiaus
vaikq teveliams
organizuota skaitrneninio
ugdyrno turinio savaite
,,ZINIUKO klasd". Tevai,
vaikai, pedagogai kiire
elektroning kryge
,,Vilniaus dabarlis ir ateitis
vaiko akimis".

. Virtualioje Zoom aplinkoje,
FB erdveje, pasitelkg el.
pa5t4 bei kitas
komunikavimo priemones,
pedagogai organizavo
pokalbius su tevais.



metodiniq patarimq
katalogas. Pristatytas
2021 m. geguZ\s m/n.
pedagogq tarybos
posedyje.

analizav o vaikq paZan g4.

Prie5rnokykl inio ugdymo
pedagogai organizavo
teminius susirinkimus bei
pristatinejo metq veiklos
gaires, tarpinius vaikq
pasiekimq vertinirnus. 85
proc. prieimokyklinio
amZiaus vaikq tevai
patenkinti ugdyrnosi turinio
kokybe.

. Pedagogq bendruomenei
pristatlrtas skaitlnen iniq
ugdymo priemoniq
katalogas. Pristatytas
adaptuotas metodiniq
rekomendacijq leidinys
,,Hibridinio ugdymo(si)
patirties analize" (kaip
ugdyti vaikus nuotolineje
mokymosi aplinkoie).

1.3. Kryptingas
ugdymo turinio
planavimas ir
proceso
organizavimo
tobulinirnas
darZelio
ikimokyklinese /
prieSmokyklinese
grup6se, stiprinant
kiekvieno vaiko
asmening paLang4
(ES projekto
,,lkirnokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo kokybes
vertinimo ir
stebesenos modelio
sukurimas ir
diegimas" veiklq
tgsinys)

. ldiegta kokybiSka
vaiko individualios
paZangos steb6sena
(pasiekiarni optimalus
kiekvieno vaiko
ugdymosi rezultatai).

. Sukufta funkcionali
mokytis, kurti ir
tyrineti skatinanti
aplinka.

. Suaktyvejusi
mokyrnosi kitose
erdvdse ir inlcgrrrota
projektine veikla.

. I5ugdorni tikslq
numatymo,
kryptingumo jtl
siekiant gebejimai,
palaikomas vaikq
iniciatyvuntas ir
mokyrnosi interesas.

. Optir.n izr-rotas skirtingq
poreikiq vaikq
jtraukirnas i ugdymo
proces4 darlelyje.

. Organizuoti tgstiniai
kvalifikacijos
tobulinirno seminarai

,,Universalaus
mokymosi dizaino
strategija - vaiko
paLangai";

,,lkimokykl inio ugdymo
kokybe: verdiq kiirimas
bendradarbiaujant su

tevais darZelyje" (pagal
ES projekto parai5k4)
(2021 m, spalio-
lapkriiio m€n.).

. Pedagogq kompetencijq
ir ugdomosios veiklos
organizavimo del
kiekvieno vaiko
paZangos is ivertinimas.
Kart4 per ketvirti
pildomos ir aptariamos
savianaliz6s forrnos.
rezultatai aptariami
metodiniq grupiq
posedZiuose.

. Elektroninio dienyno

,,M[isq darZelis"
taikyrnas darlelyje,
siekiant gerinti
ugdomosios veiklos
planavimo kokybg,
pasiekirnq vertinirn4 ir
istaigos dokumentq
valdym4.

. Du kartus per mokslo
metus atliekamos

.2021 m. spalio 4-5 d.
ikimokyklinio ir
prie5mokykl inio ugdymo
pedagogai dalyvavo VDU
Svietimo akademijos
kvalifi kacij os tobulinimo
seminare,,Universalaus
mokymosidizaino
strategija - vaiko
paLangai" . Mokytoj a Laura
Bunevidi[te skaite
praneS irn4,,Universalaus
mokymosi dizaino principai
ikimokyklinio ugdyrno
pedagogo veikloje". 202 1

m. spalio - lapkridio men.
direktorius pagal ES
projekto parai5k4
or ganizav o sem i narq cikl4
tdvams, ugdymo istaigq
vadovams,,lkimokyklinio
ugdyrno kokybe: verdiq
kiirirnas bendradarbiauj ant
su tevais darLelyje". 50
proc. ikimokyklinio ir
pr i e i mo lqt kl in i o ugdy mo
pe dago gt l sus ipai ino su
dar i e I io grup it4 v e ikl o s
planavimo strategijq,
organizavo tevq
susirinkimus, formulavo
sekmingos veiklos
kriterijus.

r DarZelis igyvendino ES
projekt4 ir parenge ugdymo
kokybes vadova. Pedaeosai

4



lyginamosios vaikq
pasiekimq ir paZangos

analizes viso darZelio
lygrneniu.

. Svietimo pagalbos
specialistq ir grupirtr

aukletojq mentorystds
rnodelio diegimas
kuriant kitoki4 vaikq
refleksyvaus mokymosi
praktik4 (60 proc.tevq
patenkinti 5vietirno
pagalbos specialistq
veiklos kokybe,
konsultacij q turiniu).

. Organizuotos nuotolines
veiklq reflektavimo
popietes su pedagogais,
vadovais, tevais
(darZelio virtuali
mokymosi aplinka,
ZOOM platforma)
(tgstinis popiediq
organizavimas per
mokslo metus).

pritaike ugdymo proceso
stebdsenos form4,
analizav o pedagogo veiklos
jsivertinimo form4 bei teike
siiilymus j os tobulinirnui.
Savianalizes rezultatai buvo
pristaty.ti metodinese
grupese.

. DarZelis idiege elektronini
dienyn4,,Mlsq darZelis",
visi darZelio pedagogai
sekmingai planuoja
ugdymosiveiklas bei
tvarko ugdyrno proceso
apskaitos dokumentus
elektronineje prieigoje.

. Rudeni ir pavasari viso
darZelio mastu atlikome
vaikq pasiekimq ir
paZangos analizE. Tevai ir
pedagogaipilde

isivertinimo klausimyn4,
atliko refl ek syv i4 analizq.

. Svietimo pagalbos
specialistai (logopede,
socialinis pedagogas) ir
ikimokyklinio ugdyrno
mokytojai dalyvavo V5l
,,Paramos vaikams centras"
programos darZeliams

,,Antras Zingsnis"
mokymuose ir sekmingai
pritaike vaikq adaptacijos
mentorystes modeli
ankstyvojo ugdymo
grupese. 70 proc.
anksflvojo amZiaus vaikq
tevq patenkinti ugdymo
proceso organizavimo
kokybe, pozityviai veft ina
pedagogq, pagalbos
specialistq tarpusavio
komunikacij4.

. DarZelio administracija,
pedagogai ZOOM
p latformoj e organizavo
nuotolinius susirinkimus
ugdytiniq tevams, teike
informacij4 apie ugdymo
proceso organizavimo
ypatumus, saugaus ugdymo
organizavim4 kontaktiniu
b[du. Parengti infografikai
apie sveik4 mityb4,
ugdymo aplinkos kokybg
darLelyje, bendrus saugum o
reikalavimus Svietimo



istaigose, ikirnokyklinio
ugdymo istaigq
finansavimo Saltinius.
Sukurti du vaizdo ira5ai/
virtualios ekskursijos apie
ugdym4 bei ugdymosi
aplinkas darZelyje (tevams
pristatytos ugdymosi
aktualijos, vaikq dienos
ritmo ypatumai, vaikq
adaptacijos darLelyje
Zinesniai).

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

. DarZelio bendruomend

isitraukia i geroves
praktikq kiirimo
proces4, igauna
supratimo bei
asmenin6s 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 Zaidyn6s",
organizuoti
sveikatingurno ir
prevenciniai renginiai
(2021 n. balandZio-
liepos mdn.).

.lkimokyklinio ugdymo
grupese toliau
jgyvendinama socialinio
emocinio ugdymo
prograrna ,,KYMOCHI"
panaudoj ant itraukioj o
ugdymo formas,
dalyvavome
respublikineje
ikimokyklinukq
socialinio emocinio
ugdymo olimpiadoje
,,DRAMBLYS*. (2021
m. balandiio-geguies
mdn.).

. Tdvams teikiama
pedagogine,
psichologine, socialine
pagalba, vieSosios
psichologo
konsultacijos, vykdoma
,,Pozityvios tevystes
programaoo, organizuota

,,Nuotoline tevq
akademija" (85 proc.
tevq patenkinti ugdymo
proceso organizavimo
kokybe).

. Parengtas,,Pozityvaus
ugdymo modelis"
dar lelyj e, Organ i zuotas
seminaras pedagogams

,,Pozityvaus ugdyrno
teoriia ir praktika"

, DarZelis aktyviai dalyvavo
respublikiniame LMNSC
Sveikatos ir saugos
ugdyrno skyriaus projekte
,,Sveikata visus metus
2021* (darZelio geguZes,

birielio, liepos, spalio
menesiry darbai jvertinti
kaip jdomiausi ir geriausi.
Zr. nuorodq:
hnps ://w.rn r*,. ssu s. lVllVlsve i k
atos:fi esta//sve i katos_tiesta

202VD.
. Sekmingai igyvendintas

,,Aktyvios mokyklos"
renginiq planas, darZel is

dalyvavo respublikiniarne
projekte,,MaZqj q olimpines
Zaidyn6s", organizuoti
sveikatingumo ir
prevenciniai renginiai.

. 3-5 rnetq amZiaus grupese

igyvendinarna socialinio
emocinio ugdymo
programa ,,KYMOCHI".
Direktorius tapo Lietuvos
socialinio emocinio
ugdymo asociacijos nariu
bei socialinio emocinio
ugdymo olimpiadai
,,DRAMBLYSo' reng6
kiirybines uZduotis.

. Bendradarbiavome su
leidykla,,SVIESA" ir
bendraautorysteje
parengeme uZduodiq
s4siuvini prie5mokykl inio
amZiaus ugdytiniams /
pradiniq klasiq vaikams
,,Augu su drambliu
Emociu".

. DarZelio Vaikq gerovds
komisija bendradarbiavo su
PPT, VSI,,Poziqrvaus
ugdyrno institutu", Pal. J.



(2021 m. gruodiio
men.),

Matulaidio 5eimos pagalbos
centru bei igyvendino
,,Pozityvios tevystes
program4". DarZelio
socialinis pedagogas

organizavo,,Nuotoling
tevystes akademijq".

. DarLelio direktorius
pedagogai parenge

,,Pozityvaus ugdymo
modeli" ir pristate jo turinj
VSl,,Pozityvaus ugdymo
instituto konferencij oj e

..Pozityvaus ugdymo teorija
ir praktika". 40 proc.
pedagogq atnaujino tevq
Svietimo ir konsultavimo
aplankq turini.

.2021 m. darZelis pradejo
jgyvendinti pokydiq
strategijas ir isitrauke i
projekt4,,Darni mokykla".
Parengtas veiklos planas.
Pagrindinis prioritetas :

darZelio bendruomends
emocines ir socialines
gerovds stiprinimas.

2. tos ar ivykdytos i5 dalies ddl numatytq riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3. Veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma buvo atlikta svan tai veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veiklai
3. 1. Dalyvavimas Siauliq rniesto savivalclybes Sviefirno
centro organizuotoje tarptalrtineje r.netodir.re.je-praktineje
korrferenc ij oj e,Aktyvi pradilia d arZelyj e,,, kuri sk i rta
tarptautinio daugia5alio Erasmusf programos projekto
"Active staft in kindergarlen" igyvendinimui ir sklaidai.
2021 -0 5 -25 darZel io direktorius skaite praneS im4
,,PaZink, veik, kurk: vaik4 i ugdyrn4 jtraLrkiandios
patyrirnines apl inkos".

Lietuvos ir uZsienio Saliq ikimokyklinio
ugdyrno istaigotxs buvo pristatytos

,,mokymosi per judesi" strategijos gairds,
pasidalino ugdymo proceso organizavimo
praktika, jsitrauke ! tarptautini 5vietimo
jstaigq bendradarbiavimo tinkl4, uZtikrino
ugdymo proceso prieinamum4, tenkinant
vaikq ugdyrrosi poreikius ir atliepiant tevq
(globei u) h-rkesd i Lrs.

3 .2. Dalyv avirnas S iauli q Jaunqi q technikq centro
organ izuotoj e tarptauti nej e konferenc ij oj e,,EDSTART
Siauliai 202loo, skirtoje aptarli fenomenais gristq
STEAM ugdym4.

Pristate Vilniaus lopSelio-darZelio
,,Jurginel is" patirtj, organizuo.jant
inovacijomis grist4 ugdyrr4, pasidalino
inZinerinio ugdyrno rnetodais, mokymosi
per techning knryb4 (maker education),
surnauios fizikos vaikams iniciatvvornis.



patobulino skaitmeninio ugdymo turinio
valdymo kompetencii as.

3.3. Dalyvavirnas VU Filosofijos fakulteto Ugdyrno
rnokslq instituto organizuotarne tarptautiniame seminare
,,Program uoj a ikimokyklin u kai", s k i rtame aptarti
ikirnokyklinio ir prieimokyklinio amZiaus vaikq
skaitmeninio raStingumo aktualijorns.

Vilniaus lopSelio-darZelio,,Jurgindlis"
direktorius susipaZino su programavimo
elementais, informatinio m4stymo
didaktikos strategij omis ikimokyklinio

$Bdymo istaigoje, darZelis isitrauke i
Sveicarij os Ciuricho federalinio
technologijos instituto (ETH Zurich)
informatinio m4sq4o programll kUrejq
tinkla.

3.4. Parengta ir igyvendinta kvalifikacijos tobulinimo
programa,,Kokyb6s pedagogikos gair6s ikimokyklinio
ugdymo istaigoje".
2021-Ol-27 vesti mokymai Siauliq miesto savivaldybes
ikimokyklinio ugdymo pedagogams.

Pletotos Lrgdymo kokybes valdynio
kornpetencijos, b[tinos organizuoti kokybes
kriterijais grist4 vaikq ugdym4si, pletoti
vaikrl pasiekirrrrl stebdscnq ir verlirrirtrq.

3.5. Parengta ir igyvendinta kvalifikacijos tobulinimo
programa,,Ugdymo inovacijq skatinimo bfldai
ikim okyklinio ugdymo istaigose'6. 2021 -03 -25 v esti
nuotoliniai mokymai Vilniaus, Kauno, Klaipedos,
Siauliq, Druskininkq, Skuodo ikimokyklinio ugdymo
pedagogams.

Pletotos ugdymo proceso planavimo
kompetencijos, bfitinos kurti itraukiandias
vaikq ugdymosi aplinkas, analizuoti
socialiniq-edukaciniq inovacijq prototipq
modeliavim4, diegti,,m4stymo dizaino"
strategijas, igyvendinant vaikq projektines
veiklas.

3.6. Dalyvavimas VSf ,,Pozityvaus ugdymo institr.rto"
organ izuotoj e respubl ikinej e social inio-emoci n io
ugdymo olimpiadoje,,Dram blys6'. Parengtos kUrybines
uZduotys ikirnokyklinio ir prie5rnokyklinio amZiaus
vaikams.

Parengtos uZduotys padejo stiprinti vaikq
socialinius-emocinius gebejimus bei kurti
saugesnQ ir darnesng aplink4 ugdymo

istaigoje.

3.7 . Dalyvavimas SVtSVt NSA ,oSvietimo istaigq
vadovr; ilgalaikds mentorystds programoje" (NSA
agent[ros direktoriaus isakymas Nr. VK-225 ,,Del
Svietirno istaigq vadovrl mentoriq s4raSo tvirtinirno).
Vadovavirnas Klaipedos, Siau liq m iestq i kirnokykl i n io
ugdymo jstaigq vadovq praktinems staZuotdms (2021-
2022 m.n,).

Patobulino asmeninio veiksmingumo,
griZtarnoj o rySio, konsultavimo,
mentorystes gebejirnus, organizavo vadovo
mentoriaus nuotolines konsultacijos, du
vadovq ir mentoriaus susitikimus, vizitus i
ugdyrno istaigas.

3.8. Vilniaus lop5elis-darZelis "Jurginelis" kaftu su VU
Ugdymo mokslq institutu, VDU Svietimo akademija,
Lietuvos edukaciniq tyrimq asociacija 2021 -05 -1 l
organizavo nuotolini ikimokyklinio ugdymo istaigq
vadovq, pedagogq, vaikystes tyrejq forum4 rrPa-veikim
ugdym4 darielyje: tvarus augimas, veriiq klrimas ir
inovacij q skatinimo j ungtys'6.

DarZel io pedagogq bendruomenei
pristatytos ikimokykl inio ugdyrno kalbinio
ugdymo, garntos tyrinej irno didaktikos
aktr"raliios, grupitl pedagogai atnaujino
ugdymo progralxas, patobulino ugdonirjq
veiklq organizavimo gebej imus.

3.9. Dalyvavir.nas Lietr.rvos socialir.rio en.rocinio ugdyr.no
asoc i acij os organ izuotoj e nuoto I i ne.i e respu b I i k i n ej e
konferencijoje,,Socialinis ir emocinis ugdymas
atsinaujinaniio Svietimo kontekste* (2021-05- i 3).
Skaitytas prane5imas ,,Kas augina vaikr4 socialinius
emocinius gebei imus darLelyie?".

DarZelio bendruor.nene pristate socialinio
emocinio ugdyrno patirt!, uZtikrino vaikams
tvarq augim4, gyvenirno jgudZiq
formavim4, paZangiq ugdymo strategijq
diegirn4 besimokandioje darZelio aplinkoje.

3.10. Dalyvavimas SVtSlrrt NSa fS pro.lette
,rSkaitmeninio ugdymo turinio ktirimas ir diegimas,,.
l. 1. 1 veiklos,,Bendrqjq ugdymo programq ir jas
lydindios medZiagos rengimas" veiklos metodininkas.

Vilniaus lop5elio-darZelio,,Jurgindl is"
pedagogq bendruomene tgse kompetencijq
sandq atnaujinimo darbus, patobulino
skaitmeninio ugdymo turinio rengimo
kompetenciias.

3.11. Dalyvavimas SIUSIU NSA ES pro.lette

,,Prie5molryklinio ugdymo bendrgjq programq
atnauj inimas'(. Veiklos koordinatorius.

Direktorius dalyvavo atnauj into
prie5rnokyklinio ugdynio turinio vieSinirno
renginiuose, pristatineio kornpetencii r.r



turini, darLelio pedagogai teike siiilymus
darbo grupei, analizavo pasiekimq lygiq
pozymius, atnaujino pasiekimq vefiinimo
apraS4.

3 .12. D alyvavimas SU SiU N SA ES proj ekte,,Mokyktr;
pasirengimo diegti atnaujintas bendrqsias programas
veiklos tyrimas". Veiklos tyrimo grupes tyrejas.

Direktorius dalyvavo veiklos tyrimo
projekto klrirne, darZelio pedagogai
patobulino ugdymo turinio planavirno
kompetencijas, apibreZe turinio planavimo
sekmes kriteriius, igyvendino planavirno
Zingsniu sistema.

3.13. Dalyvavimas PaneveZio Svietimo centro
organizuotoj e mokslineje-praktineje konferencij oj e

,rSiuolaikinio ikimokyklinio, prieSmokyklinio
amZiaus vaiko ugdymosi i55ti kiai'6 (202 1 -09 -24).
Skaitytas prane5imas ,,Koki4 vertg man turi ugdymas(is)
ir ugdymo(si) patirrvs darLelyie?"

DarLelio pedagogai susipaZino su keliamais
vaikq ugdymosi iSSiikiais, atliko
pedagogines veiklos isivertinim4, dalyvavo
metodiniq grupiq diskusijose, parenge
pedagogines veiklos stebesenos form4.

3. 14. Dalyvavimas Siauliq m. savivaldybes Svietirlo
centro organ i zuotoj e n uoto I i nej e ko n ferenc ij oj e

,rEmocinds gerovds rai5ka rratrakinus'o virtuali4
klas g" (202 1 -03 -09). S kaitytas pranei i m as,, Poz ityvaus
ugdyrno modelis: kartu uZ tvarum4".

Respublikos ikimokyklinio ugdymo
pedagogarns pristatyta darZelio pozityvaus
ugdymo strategija bei pateiktos praktines-
metodines rekomendacijos.

3.15. Dalyvavimas SIUSU NSA atnaujinto pedagogq
kom petencij q apra5o proj ekto aptarimo fokusuotoj e
diskusinej e grupej e (2021 -03 -29).

Igytos Zinios ir kornpetencijos apie
atnauj int4 pedagogq kompetencijq apraS4,
pedagogai atnauj ino individualius
kornpetenci j r; aplankus.

3. I 6. Dalyvavimas Tel5iq Svietirno centro organizuoto.ie
TelSiq raj ono ikimokykl inio ir priesrnokyk I i n io Lrgdynro
pedagogq nietod i nej e-prakti nej e kon f'erenc ij oj e,,N uo
uidavinio iki rezultatoo' (2021 -05-05). Skaitytas
prane5imas ,,Kas augina vaikq pasiekimus: tvari ir
pozityvi ugdymo aplinka".

fgytos Zinios ir kompetencijos apie
ikimokyklinio ir prie5rnokyklinio amZiaus
vaikq pasiekimq vertinim4, stebejimo
aplankq rengim4, vaikq veiklos refleksijos
rengim4, metodinese grupese organizuotos
praktines dirbtuves.

3.17 . Dalyvavimas VDU Svietimo akademij os
tarptautinej e moks linej e praktinej e konferencij oj e

,rSocialinio emocinio prototipo modeliavimas: NEET
jaunimo atvejisr' (2021 -1 0-4 / 5).

Pedagogq metodindms grupdms pristatyta
universalaus rnokymosi dizaino strategija,
pedagogai pritaike 5j metodini irankj
kuriant ugdyrnosi aplinkas, jtraukiant SUP
vaikus.

3. 1 8. Dalyvavimas RadviliSkio ra.i. Svietimo ir sporlo
pas laugq centro organizuotoj e virtual ioj e il<imol<ykl in io
ugdymo i stai gq metod inej e-prakti nej e kon ferenc ij oj e

,,Inovatyvirl ugdymo metodq taikymas
ikimokykliniame u gdym e" (202 1 - I 2- | 4). S kaitytas
prane5imas ,,lnovacijos vaikq darZelyje: vaikq !
ugd)rn, 4si itraukiandios strategi jos".

Pedagogq metodin6ms grupems pristatyta
,,lnovaci j 11 vaikq darZelyje" metodind
medZiaga (darZelis dalyvavo veiklq
pristatyrne, STEAM laboratoriios vadovas
L. Kleniauskas ren96 leidin!), pedagogai
pritaike 5! metodin! jrank! kuriant Lrgdyrnosi
tr-rrini, jgyvendinant proiektines veiklas.

3.19. Dalyvavimas Siuolaikiniq inovacijq diegirno ir
kornpetencijq ugdyrno centro ir V5f ,,Pozityvaus ugdymo
i nstituto" organ izuotoj o i I gal ai kej e korrr petenc i j q
tobul in imo prograrnoj e,,Pozit;,vaus u gtlymo teorij a ir
praktika66 (80 akad. val.).

lgytos Zirrios ir kompetencijos apie
pozityvaus ugdyrno organ izavim4,
rnokyklos mikroklirnato stiprinim4.

3.20. Dalyvavimas Kauno Svietimo inovacijq centro
organizuotoje respublikineje konferencijoje
,,Mokymo(si) per jud6si metodikos taikymas
ikimokykliniame ir prie5mokykliniame ugdyme..
(2021 -l 1 - I 7). Skaitytas prane5imas,,Jud6jimas ir
mokvmasis: koks rySys?"

Ugdymo jstaigonrs buvo pristatytos

,,mokyrnosi per judesj" strategijos gairds,
ktino kult[ros ntokytoja pristate atviras
veiklas. pletojarnas tarpinstitucinio
bendradarbiavimo tinklas.
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5.
(p

iusi met veiklos uZduo ei tok buvo ir rezultatai

III SKYRIUS
GEBEJIMU ATLIKTI PAREIGYBES APRASYME NUSTATYTAS F.UNKCIJAS

YERTINIMAS

Geb6jimq atlikti pareigybds apra5yme nustatytas funkcijas vertinimas

IV SKYRIUS
PASIEKTV REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6.

Siektini rezLrltatai
Rezultatq veftinimo rodikliai

(kuriais vadovauj antis veft inama,
Pasiekti rezultatai ir

jq rodikliai

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas
langelis:

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 - labai eerai

5.I . Infonnacijos ir situacilos valdyrnas atliekant l'r-rnkciias 1r 2a 3r 4a
5.2. I5tekliq (Zrnogi5kqity, laiko ir materialiniu) paskirstyrras 1r ZV 3n 4a
5.3. Lyderystes ir vadovavirno efektyvumas 1r 2a 3n 4r:
5.4. Ziniq, gebejimq
siekiant rezulta:r4

ir igrldZiq panaudojirnas, atliekant funkcijas lr ln 2t 31 4z

5.5. Bendlas iveftinimas (paZymimas vidurkis) ln 2a 3o 4a

kdant uZduotis

UZduodiq jvykdymo apra5ymas
PaZymirnas

atitinkamas langelis
6.1. Visos LrZduotys jvykdytos ir vir5ilo kai kuriuos sutartus vertinimo rodikliLrs Labai gerai M'
6.2.Uilduotys i5 esmes lvykdyos arba viena neiuytOyro pagal surartus
vertinimo rodiklius Gerai E
6.3. fvykdytane maLiau kaip puse LrZduodiLl pagal sutartus veftinimo rodiklius Patenkinamai E
6.4. Puse ar {augiau uzduotys neivykdyta pagal sutartus vertinirno rodiklius Nepatenkinarnai E

tobulinti
7.l.KaipnaudojantA3(PDCA,LEAN)valdymoproceS4i5spr9stip@
ir vadovauti.
7.2. Ugdymo kokybes
k[rimas.

analize ir valdymas: i5orinio vertinimo kokybes rodikliq sistemos
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V SKYRIUS
KrrU METU vEIKLos uZuuorys, REZULTATAI IR RoDIKLIAI

8. Kitq metq uiduotys
nustatomos ne maZiau kaip 3 ir ne dausiaLu ka

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

VAIKU PASIEKIMU UGTIS
8.l. Derinti ugdymosi
veiksmingurl4 kiekvieno vaiko
pasiekirnalns ir paZangai
uZtikrinti.

. Atnaujinta vaiko
individualios paZangos
(VIP) veftinimo sistema,
sukuftos paZangos
steb6senos ir fiksavimo
formos.

. Pasiekta pedagogq, tevq
nuostatq derme vertinant
vaikq paZang4 ir
pasiekimus.

. Tevai dalyvauja vaiko
paZangos ir pasiekimq
vertinimo procese.

. Pedagogq tarybos posedyje
apibrdLti susitarirnai kaip, kokiu
nuoseklumu vertinami ir stebirni
vaikq pasiekimai (2022 m.

vasario * kovo mdn.).
. Atnaujinta ir igyvendinta vaiko

individualios paZangos (VIP)
stebdsenos ir vertinimo sistema.
(2022 m. birZelio mdn.).

. Pagerinti ikimokyklinio ir
prie5mokyklin io amZiaus vaikq
pasiekimai(ne rnaZiau kaip l0
proc. lyginant su pra€jusiais
mokslo metais).

. Vykdla nuosekli individuali
pagalbos vaikui prieZiiira. Kartq
per ketvirtj organ izuoti
me t odin i ai p as it ar i mai apie
vaikq pasiekimq pokydius,
individuali4 paLang4 Q 02 2 m.

geguZes, rugsej o, gruodZio
men.).

, Tevai apie vaikq palang1
informuojami Atvirq durq dienq
metu, per tevq susirinkimus,
elektronin io dienyno sistemoje
(2022 m. rugsejo, vasario,
I iepos men.) (renginiuose
dalyvauja ne maiiau kaip 60
proc. ieimry).

. Organizuoti dvi5aliai / tri5aliai
pokalbiai tarp pedagogq,
Svietimo pagalbos specialistq,
tevq ne maiiau kaip du kartus
per metus (dalyvaus ne maiiau
kaip 50 proc. tevt).

. Organizuoti 3 respublikiniai
edukaciniai projektai vaikq
pasiekimams gerinti:
gamt am o ks I in i o, mat e mat inio,
socialinio ugdymo sritys (per
mokslo metus).

VAIKU UGDYMAS(IS)
8.2. Forrnuoti ir igyvendinti
patirtini ikirnokykl ini ir
prieSmokyklini ugdyrn4, pagrist4
tyrinej imais, atradimais,
bendravimu.

Atnauiinta ikirr
ir prie5rnokykli
programa paga
kompetencijas
procesas organ
inovatyviai ir a

rokyklinio
nio ugdymo
l7
(ugdyrno
izuojamas
tsiZvelgiant

. Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio ugdymo
programa papildy,ta
gamtamokslinio, matematinio,
socialinio, kulturinio, kalbinio
ugdymo temomis.

5
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i individualius vaiko
poreikius).

fdiegtos naujos,
Siuolaikines ugdymo
technologijos vaikq
kompetencijq pletoj ime.
Pletotos STEAM krypties
prograrnos bei didinamas
ugdymo aplinkq
funkcionalumas.

lgyvendintos
garntamoksl inio ugdymo
programos.
Kurti ugdomosios veiklos
trumpalaikiai projektai ir
integruotos veiklos.

Atlikti pedagoginio darbo
veiklos stebejimai pagal 5

veiklos aspektus (,,ugdymo
proceso organizavimas",

,,ugdomosios veiklos
planavimas",,,ugdomosios
veiklos planavimas lauke",
,,individualiq vaikq veiklq
planavimas",,,ugdytiniq
pasiekimq ir paZangos
vertinimas").
Pateikta programos ugdymo(si)
lauko erdvese dalis (patraukliai
pat eiktas ugdymo tur inys
pagerins vaikry lankomumq ir
aktyvt4 dalyvavimq 40 proc.).
Kart4 per savaitg vedamos
inforrnatini vaikq m4stym4
skatinandios veiklos,,Link
Vaikq: inovacijq k[rimo
laboratorijoje" ir grupiq
aplinkoje Qter mokslo metus)
(20 proc. pagerejo vaikt1
mqstymo gebejimai).
Organizuota respublikine
metodine-praktine konferenc ij a

,,MASTAU IR KURIU:
i nformatin io, maternati nio
ra5tingumo ugdyrnas darLelyje
(dalyvaus ne maZiau kaip 70
proc. pedagogt) (2022 m.

spalio mdn.).
90 proc. igyvendinta STEAM
veiklq programa. Ugdymo
proceso veiklos vykdomos
integruojant STEAM prieigos
e lementus (r efl e l<s ij a vykdoma
me t o d iniq grup it1 p as it ar imuo s e

kartq per m|nesl).
DarLelyje ir socialiniq parlneriq
erdvdse organizuotos 2 STEAM
parodos,,Judantis STEAM"
(per mokslo metus).
ISpletotos inovatyvios,
interaktyvios gamtamokslinio
tyrinejimo / ugdymo erdves
darLelyje (2022 m. geguZes -
spalio men.).

VAIKU ITRAUKUSIS UGDYMAS
8.3. Didinti itraukiojo ugdymo
prieinamum4 ir efektyvum4.

. UZtikrinta savalaike
Svietimo pagalba
kiekvienam vaikui.

. Pritaikya aplinka vaikams,
turintiems demesio ir
aktyvumo, ivairiapusiq
raidos bei elgesio ir
emocijq sutrikimus.

. Sukuftas ir igyvendintas
Svietimo pagalbos lop5elyje-
darLelyje algoritmas (2022 m.
vasario men.).

. Vaiko gerov6s komisijoje
nustatyti ir darZelio metodineje
grupeje pristatyti poreikiai del
Svietimo pagalbos vaikui
teikimo (2022 m. sesuZes.
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Sukurta psichologiSkai ir
ernociSkai saugi apl inka.

spalio mdn.)(ne maiiaus kaip 30
pro c, pe dago gry yra sus ipai ing

su SUP poreikiq apraiu).
Reguliariai (1-2 kartus per
menesi) organizuo.iamos
konsultacijos aukletojoms ir
tdvams del SUP vaikq ugdymo
grupeje (ne maZiaus kaip I0
proc. pedagogq ir tdvtq

komunikuoja ugdymosi
s ituac ij as, atpaZjs ta pr o b le mty

sprendimus).
Vykdornas tikslinis
bendradarbiavimas su Vilniaus
miesto pedagogine psichologine
tarnyba (per mokslo metus).
Sukurtos nusiraminimo ir savgs
paZinirno erdves 2 grupese Qter
mokslo melus) (atnaujinamos ne
maZiau 20 proc. socialiniam
emoc iniam ugdymui naudoj amtl
priemoniu).

VEIKLOS VEIKSMINGUMAS IR
DARNUSIS VYSTYMASIS,
FINANSINIU ISTEKLIU
RACIONALUS PANAUDOJIMAS
8.4. Pletoti darZelio darnq
vystym4si, uZtikrinti personalo
darbui ir vaikq ugdyrnui palankLl
mikroklimat4, kryptingai siekti
atsakingo, efektyvaus profesin io
potencialo stiprinimo ir fi nansiniq
i5tekliq naudojimo.

Pastiprintas lopSelio-
darLelio veiklos
veiksmingumas, uZtikrinta
ugdymo kokybes pletra.
Patobulintos darbuotoj q
kornpetencij os, uZtikrintas
metodiniq grupiq
sub[rimas ir
bendradarbiavimas.

[gyvendinti iSteklilt
planavimo pokydiai,
jtraukti socialiniai
paftneriai, kuriq veikla yra
orientuota i socialing
atsakomybg ir darni4
pletr4.
UZtikrinta savalaike
veiklos stebesenos ir
kontroles sistema,
nenumatomas le5q
tr[kumas biudZetiniq metq
pabaigoje.

ISpletotas socialines
partnerystes tinklas (sudarytos
tikslines bendradarbiavimo
sutaftys (per mokslo metus) (20
proc. pagerej o metodiniry
grupit1 pedagogq I arpusavio
ko muni kac ij a, v e iklry p I an av imo,
ii t e kl iq valdymo geb ej imai).
Parengta bendradarbiavimo
programa,,Nesumokyklinta
vaikyst6", orientuota i
bendradarbiavim4 su tdvais,
kolegialq rnokym4(si) ir istaigos
tinklaveik4 Q022 m. balandiio,
gegui,ls men.).
Atnaujinta pedagogq
kvalifi kacijos tobulinimo
programa (2022 m. sausio
men.).
Parengta darZelio pro-iektines
veiklos priemon6,,Keidiarnes ir
keidiame damiai", orientuota i
kiirybiSkumo, inovacijq,
atsakingo i5teklirl vartoj imo
kompetencijq skatinim4 (per
mokslo metus) Q:ristatytos 3
pr oj e kt in e s in i c iatyv o s).
DarZelio bendruomend
dalyvauja projekte,,DARNI
MOKYKLA" (p", mokslo
metus) Qristatytos 2 projektines
veiklos).
Nenumatomas le5q trDkumas
biudZetiniu metu pabaisoie.
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9. Rizika, kuriai esant nustatytos uiduotys gali buti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali turdti
neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ldoma suderinus su Svietimo vadovu

9.1. Zmogr5kqiq i5tekliq, bendradarbiavimo stoka tarp fstaigq, organizacijq ir socialiniq grupiq
tiesiogiai darandiU poveiki teikiamq ugdymosi paslaugq kokybei.
9.2. IT priemoniq komplektavimo bei pirkimq organizavimo trukdZiai. Atitiktis higienos
noffnoms.
9.3. Zmogi5kieji faktoriai (nenumatytos iSvykos, nedarbingumas, pavestos neplanines uZduotis).
9.4. Teises aktq kaita.
9.5. Pandemija, darbuotojq saviizoliacija, liga.

VI SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

10. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: Vilniaus lop5elio-darelio ,,Jurgindlis" taryba prrtaria
direktoriaus dr. Sergejaus Neifacho 2O2l metq vadovo veiklos ataskaitai. [staigos veiklos rezultatai
teigiamai vertinami, visi suplanuoti kokybiniai ir kiekybiniai veiklos rodikliai igyvendinti. Meting
veiklos ataskait4 siulome vertinti - labai gerai.

DarZelio tar),bos pirmininkas
(mokykloje - mokyklos tarybos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos !staigoje -
savivaldos institucijos lgaliotas asmuo /
darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asrnuo)

11. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

MariusNavickas 2022-01-10
(vardas ir pavarde) (data)

(valstybinesSvietimojstaigossavininko (para5as)
teises ir pareigas !gyvendinandios institucijos
(dalyviq susirinkirno) igalioto asmens pareigos;
savivaldybes Svietimo istaigos atveju - meras)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

SusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (para5as)

(vardas ir pavarde) (data)

(vardas ir pavarde) (data)


