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2020-2022 metq strateginio plano 2020 met1 tikslai del pandemijos'situacijos Lietuvoje dalinai

pasiekti. Tikslq centre - vaikas ir jo poreikiai, saugios aplinkos kurimas ir uZtikrinimas.

2020-2022 m. strateginio plano tikslai:
1. Skatinti ugdymo(si) proceso inovatyrum4 ir vaikq pasiekimq paLangq.

2.IJLtilcrinti bendruomenes poreikius atliepiandi4 ir ugdymo(si) proceso inovatyvum4 skatinandi4

aplink4.
3. Puoseleti istaigos kultUr4, skatinandi4 ugd;nno (si) proceso inovatyvum4.

UZtikrinant strateginiq tikslq igyvendinimq,2020 m. veiklos plane numatyti pagrindiniai veiklos
prioritetai: 1. ,,Ugdymo (si) proceso inovatynrmas",2.,,|staigos aplinkos atnaujinimas", 3. ,,fstaigos
kult[ro s pasikeitimas".

Tikslq igyvendinimo priemonds:
- dalyvavimas i5 Europos Sqjungos strukttriniq fondq leSq projekte Nr. 09.2.1.-ESFA-K-728-02-

0044 ,,M4stymo mokykla vaikams" ir m4stymo kultUros diegimas istaigoje;
- dalyvavimas Lietuvos mokyklq tinklo ,,Sveika mokykla", ,,Darni mokykla" veikloje;

- dalyvavimas ,,Pasakos" darZeliq bendruose projektuose;
- tolesnis LL3 projekto nuostatq igyvendinimas ir darbq tqstinumas;
- pedagogq kvalifikacijos kelimo ir bendradarbiavimo strategijos igyvendinimas;
- pradetas darbo su specialiqiq poreikiq vaikais sistemos kurimas;
- informaciniq technologijq fvaldymas, jas naudojant ugdymo proceso planavimui ir

komunikavimui su Seima;

- maksimalus saugumo s4lygq u/tikdnimas Covid - 19 pandemijos metu.

2020 metq veiklos svarbiausi ir ivykdyti akcentai
1. Skatinant ugdymo (si) proceso inovatyvum4 ir vaikq pasiekimq pailang1z

t. t. Sudarytos ugdymosi sqlygos vaiky nuotoliniam ugdymui ir bendradarbiavimui su t|vais vaih4

ugdymosi ir pasiekimq klausimais pirmojo karantino metu:
1.1.1. I5bandytos ir pritaikytos ,,Linoit" ir ,,Padlet" elektronines platformos nuotoliniam vaikq

ugdymui. Prie platformq prisijunge apie 80 proc. tevq.
1.1.2. Pasinaudota i5plestomis elektroninio dienyno ,,M[sq darZelis" planavimo galimybemis,

organizuojant nuotolini ugdym4 (ikelti nuorodas, deti tam tikr4 medZiag4, rykdyi apklausas).

1.1.3. Komunikavimui su Seima ir tary pedagogq, buvo patobulinta darLelio informacine

sistema, itraukiant ij4 grupiq google lrankius: elektroninius grupiq pa5tus, google diskus; naudojamasi

facebook mesenger irankiu, Zoom platforma. Visos grupes turi I bendr4 sistemE apjungtus grupiq

clektroninius paStus.ヽ raikЧ
 ugdymosi rczultatalns kaupti naudoti googlc diskaio Sukurtas bcndras grupill

paもtas: 黛rupiubcndros″こ■里二重l.COnl ir iも plё stos pedagog■ proiSinio bendradarbiavimo galimybOs.



Sukurtarudiskiupasakamesengerpaskyraleidiiaoperatyviaiperteiktii.,for',acij46
naudotis Zoom platforma, organizuoti sistemingi l/sav. pasitarimai per platform4.

1.1.4.Buvo vykdOma nuotoline もeimЧ konsultactta del pris」ungimu prie sistcllnЧ ,dOl darbo su
sistemomis.

1.1.5.Buvo mOkOmi ir konsultuaallni pedagogai ir 90 proc.tuo metu dirbusiЧ
 pcdattogЧ iSmok。

naudotis el.iも tckliais,skirtais nuotolinialn ugdymui vykdメ i,bendravimui ir bendradarbiavimui su tevais,

susirinkimЧ  ir selninarЧ  vykdymui.
1.1.6.Surastos galimybes utttikrinti geimЧ ,ncsinaudaanё i■ intemctiniais igtekliais,vaikЧ ugdymo

斡Stinuma,rCngimtjicms veikl■ apraSu paketus.

f.2.IGα″αη′J4θ ″θ′ν妙 洗クρα′ル′おρ″′19′りta′ο′物″αη′J″Jガν ttzJλο ttpJグ
1.2.1.Bu1/o pakeista ugdymo proccso planavimo sistclna,kad tevai galetll matyti Vaiko veiklas

pcr diena ir tureti galimyb9 tOsti ugdymo procesa namuOSe arba pasinaudoti planu,kai vaikas nelanko

iStaigos del ligos ar kt.prie2asё iЧ.Tam naudaama pCr clektronini dienynl suf0111luota nuoroda l Padlet
platfolllll.

1.2.2.Vyko tolesni rnokynlaitevarns ir pcdagogams ir nauJal atCinanё iOms geilnoms kdp naudotis
clcktroniniais iStekliais,galvdant apie antra galima karantinl.
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1.3.1.60 proc,parcngtos ugdomosios medを iagos skirta STEAM gcbaimЧ  ugdymo iniciatyvoms.
1.3.2.Karantino metu tevai buvo skatinami su vaikais d鉗メi bandymus,tyrinOti aplinkl,“ valns

buvo patcikiamitrinaim■ apraζ al,veiklos pavyzdZiai.

1.3.3.Vasaros laikotarpiui buvo parengta planavimo folllla,,Judri diena+STEAM ir knyga“
,

skatinusi pedagogus tyringimams gamtaC.Parcngti 6 apraSai,,Vasaros knyga``。

1.3.4.Dalyvauta rcspublikiniuose pttcktuOSe:,,Darni mokyklが`,,,GimtosiOs kalbos savaite``ir

dar kcturiuose.Dalyvauta tatttautiniame suomi■ praekte sTARTo Dalyvavo 5 pcdagogai su vaikais.
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l.4.1.8 dttZcliO pedagogai po 2 d.kas antrO Savait9 3 men.vede ugdomaSias veiklas,taikydami

"MaStymo mokyk10s“ ir田止ius_mOstymOを CmOlapius.
1.4.2.PcdagogЧ vcikl● C dalyvavo l stcbOtaas― konsultantai ir 2 pedagogai― konsultantai,taip

sudarydamiも iems pcdagogalllas galimyb9 greiё iau suprasti MaStymo mokyklos lankius ir i10so町
1.

1.4.3.Keturiose(3 kimokyklinOse ir l priegmolγ klinac)grupё Se pakitO ugdymo organizⅣ imo
procesas.30 proc.rytinOs ugdymosi veik10s parcmta rnaStym0 2emelapi■ k■imu.
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1.5,1.Bu1/o dalyvau」 ama intemetinOse parodosc,bendradarbiattarna intemctu su kitЧ
 istaigЧ

pcdagogais igン vendinant pr● Cktus.Paゃγko gyvai sudalyvauti fcst市 alゴ c,,Kur gimёm,kur augom,kur
をcmё ζvcnta``ir nuOt01iniu bidu一 Nuotolinio rcgioninio ikilnokyklinio ir prieも Inokyklinio ugdymo vaiktl
dainos fcstivalヵ e,,Dainuqu tau,Lictuvele``.

1.5.2.Rudens laikotaTiu sugriettinus karantino sllygas,buvo pFiimtas sprendimas parodyti

tevalns vaikll gンvenimO dttzelヵ c,idCdant diCnos veiklos nuotraukas Padlct planavimo platfo.111可 C priC
kickvienOs grupes savaites plan。

.
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1.6.1.Atnttintaclektroninio dicn口 o savaitOs plano forlna)itraukimtijapcdagOgo rc■ eksjOapie
vaiko pasiekimus.60 proc.pedagogu SiStClllingai rago reneks巧 1,tai padcda gcrinti vdkЧ  pasickimus ir
tobulinti usdymo zav



1.6.2. Toliau taikomas itraukiojo ugdymo modelis. Apie 70 proc. veiklq specialiqjq poreikiq
vaikams yra individualizuoj amos.

1.6.3. Karantino laikotariu buvo sukurta platforma,,Vaiko galiq ugdymas", kuri padejo
individualizuoti specialiqf q poreikiq vaikq gebejimq ugdym4si.

l.6.4.Pavasari pavyko organizuoti vaikq paZangos vertinim4 ir aptarim4 su specialistq komanda
ir tevais.

1.6.5. Bendradarbiaujama su Trakq pedagogine psichologine tarnyba. 2020 m. vasario 26 d. vyko
Metodine diena, vyksta nuolatines darZelio specialistq konsultacijos del darbo su specialiqjq poreikiq
vaikais. 2020 m. rugsejo 3 d. Trakq pedagogines psichologines tarnybos logopedes tyre vaikq kalbejim4
ir ka1b4, i5siai5kino vaikq kalbejimo ir kalbos sutrikimus, konsultavo vaikq tel'us ir pedagoginius

darbuotojus.
2. UZtikrinant bendruomenrEs poreikius atliepianiiq ir ugdymo(si) inovatyvum4 skatinanii4

aplink4:
2.1. Buvo priimti nutarimai ugdymo aplinkq pritaikymui karantino laikotarpiu:
2.1.1. Rugsejo - spalio men. del karantino priemoniq 80 proc. dienos ugdymo proceso buvo

organizuojama kieme, tam sudarant s4lygas: kieme pradeta kurti skaitymo erdv€, meniniq uZsiemimq
erdve. Uztikrinant kokybi5k4 ugdymo proceso organizavim4, fsigytos 6 ne5iojamos garso koloneles i5
Lietuvos neformaliojo Svietimo centro projekto ,,Sveikas kaip ridikas" 165q; pakeisti smelio ddLiq
uLdangalal atitinkantys HN 7 5 : 2 0 1 6 re ikal avimu s.

2.1.2. 6 grupiq patalpos, specialistq kabinetai, bendro naudojimo patalpos aprupintos
dezinfekciniais skysdiais, popieriniais rank5luo5diais ir kitomis higienos priemonemis.

2.1.3. [rengti prie kiekvienos grupes ir pagrindinio fejimo lauko stendai aktualiai informacijai
(darZelio, grupds, tvarkos ir taisykles pandemijos metu, tup pat grupiq naujienos) skelbti.

2.2. Toliauvykdomas darZelio vidaus erdviq kurimas ir atnaujinimas: 4 grupiq aplinkos paruo5tos

,,M4stymo mokyklos" modelio diegimui; baigta irengti smulkiqj4 motorik4 lavinanti erdve; irengtas
Lego kampelis; suremontuotas Svietimo pagalbos specialistq kabinetas. Kabinetas papildyas specialiojo
ugdymo priemonemis;

2.3. Sekmingai organizuotas iprastu laiku ir karantino laikotarpiu nemokamas prie5mokyklinukq
ir kitq vaikq, kuriems priklauso, nemokamas maitinimas.

3. Puosel6jant istaigos kulttirq, skatinaniiq ugdymo(si) proceso inovafivumq:
3.1. Darlelio nuostatuose mokymosi proceso organizavimo bldai papildyti pavienio mokymosi

forma ugdymosi Seimoje b[du, praplestos galimybes Seimoms, turindioms Siporeiki.
3.2. Priimtas strateginis sprendimas diegti ,,MEstymo mokyklos" filosofij4 ir m4stymo irankius:
3.2.l.Nuotolinio mokymo metupedagogai turejo galimybg dalyvauti projekto ,,M4stymo mokykla

vaikams'o 5 mokymuose.
3.2.2. Apsisprgsta diegti atkaklumo, impuslvumo valdymo, klausimq kelimo ir problemos

suvokimo, m4stymas drauge iprodius.
3.2.3. Pradeta kaupti ,,M4standio darZelio" metodine medliaga.
3.2.4.70 proc. ugdymo veiklq vyksta taikant inovatyvius ir aktyvius ugdymo(si) metodus.

3.3. Karantino s4lygomis ir po jo buvo pasirfipinta pedagogq kvalifikacijos kelimu. fsigyta prieiga
prie trijq ,,Mokymosi mokyklos" nuotolinio mokymo programq (135 ak. val). 60 proc. pedagogq baige
po 3 mokymq programas: ,,DZiaugsmas mokytis ivairovdje" , ,,Vaikai ir pasaulis", ,,Siuolaikinis
ugdymas". Kita dalis baige po l-2 mokymq programas (45 ak. val.). Vyko RIUKKPA seminarai

,,Akt1vus ugdyoj as, aktyvus ugdytinis".
3.4. Besimokantiems pedagogams sudaryti lankstls dalbo grafikai, kad galetq derinti darb4 ir

mokymasi. Studiiuoia 4 pedagosai

ヽ



3.5. Siekeme atvirumo savo patirdiai: rajono konferencijoje darbo patirti pristate 2 pedagogai.

3.6. Siekiant i5siai5kinti ir atsiZvelgti itevq nuomong ugdymo organizavimo klausimais, vykdytos
2 tevq apklausos: ,,DarLelio komunikavimas su Seima ir nuotolinio mokymosi situacija karantino

laikotarpiu", ,,Vaikq adaptacijair grupiq mikroklimatas". Priimti nutarimai gerinantys ugdymo kokybg.

3.7. Siekiant iSsiai5kinti ir atsiZvelgti i pedagogrl nuomong ugdymo organizavimo klausimais,

atlikta apklausa ,,Pedagogq komunikavimas su Seima ir nuotolinio mokymosi situacija karantino

laikotarpiu". Priimti nutarimai gerinantys ugdymo kokybg.
3.8. Didelis demesys skiriamas emocinei vaikq ir pedagogq savijautai, ypad karantino laikotarpiu.

Vyko istaigos Svietimo pagalbos specialistq konsultacijos, kuriose dalyvavo 50 proc. istaigos tevq (per

nuotoli ir kontaktiniu budu). Konsultacijos buvo teikiamos ir pedagogams. Vaikai buvo itrauktii ,,7ipro
draugq program4", program?,, Dramblys".

3.9. R[pinantis vaikq sveikatingumu toliau dalyvaujama Sveikat4 stiprinandiq mokyklq tinkle,
RIUKKPA veiklose, respublikiniame projekte ,,Sveikatiada", ,,Sveikas kaip ridikas". Dalyvavome ir
rengdme patys savo darZelyje respublikini projekt4 ,,MaZqiq Zaidynes 2020* - dalyvavo visi darZelio

vaikai. Karantino metu paruoStos atmintines apie koronovirus4 visai bendruomenei, ruo5iamos

atmintines darbuotojams. Dirbant nuotoliniu budu buvo ruo5iamos edukacines priemon6s vaikq
mui. Bendruomend sistemingai supaZindinama su galioiandiais teises aktais.

し

II SKYRIUS
METu VEIKLOS UZDUOTYS,REZULTATAIIR RODIKLIAI

ltataidiniai praeiusiu metu veikllos rezult

Metq uZduotys
(toliau
uZduotys)

Sicktini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama,
ar nustatytos uZduotys
ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq rodikliai

1.1.Kul・ ti

MaStymO

mOけkll

valkams.

1. 8 pedagogai.
dirbantys
ikimokyklindse ir
prieSmokyklinese
grupese
taikys..M4stymo
Zemelapius.

2.DarLelyje
diegiami
m4stymo iprodiai.

30 proc. rytines
ugdl'mosi veiklos
paremta m4stymo
Zemelapiq klrimu.

8 pedagogai yra apmokyi
M4stymo iprodiq diegimo

metodikos.

Direktoriaus vadovaujama darbo

grupe pradejo diegti M4stymo

mokyklos filosofij4 ir taikyti
m4stymo irankius ugdyme. Keturiose

(3 kimokyklinese ir 1

priesmokyklineje) grupese pakito

ugdymo organizavimo procesas. 30

proc. rytines ugdymosi veiklos
paremta m4stymo Zemelapiq kurimu,

siekiant skatinti vaikq auk5tesniojo

m4stymo gebej imams ugdltis.

Direktoriaus iniciatyva 8 darZelio
pedagogai po 2 d. kas antr4 savaitg 3
mdn. vede ugdom4sias veiklas,
taikydami ,,M4stymo mokyklos"
irankius - mastymo Zemelapius.

■
■



Pedagogq veikloje dalyvavo 1

stebetojas - konsultantas ir 2

pedagogai - konsultantai, taip
sudarydami Siems pedagogams
galimybg greidiau suprasti Mastymo
mokyklos irankius ir filosofij4.
8 pedagogai dalyvavo projekto

,,M4stymo mokykla vaikams"
5 mokymuose.

1.2. {sijungti
Aktyviq
mokyklq
veikl4.

1. Parengta

programa

,,Aktyvi
mokykla".

Z. Vyksta

sveikatinimo
renginiai.

skatinantys

vaikus aktyviai
judeti.

DarZeliui suteiktas
Aktyvios mokyklos
statusas.

l0-12 sveikatinimo
veikltl darZell'je. 30-40

proc. renginiq dalyvauja

tevai.

Direktoriaus iniciatyva, rflpinantis

vaikq sveikatingumu, toliau
dalyvaujama Sveikat4 stiprinandiq

mokyklq tinkle, RIUKKPAveiklose,
respublikiniame projekte

,,Sveikatiada", ,,Sveikas kaip

ridikas". Dalyvauta ir darilelyje

surengtas respublikinio projekto

,,J|i4fr:q6tL Zaidynes 2020" etapas

dallwavo visi darLelio vaikai.

Karantino metu, dirbant nuotoliniu
budu buvo ruo5iamos edukacines

priemones vaikq
ugdymuisi namuose.

aktyviajam

1.3. Llztikrinti
vaiko emocing

gerov9

darZelyie.

1. Iniciir-rotas tdvq

Sr,ietimas vaiko
geroves

klausimais.

Irryke 10-12 tevq
susitikimq su psichologu.
Sistemingai atnauj inama
darZelio internetine
svetaind l'aiko emocines
gerovds klausimais.

Direktoriui skatinant, vyko istaigos
Svietimo pagalbos specialistq

konsultacijos, kuriose dalyvavo 50

proc. istaigos tevq (per nuotoli ir
kontaktiniu budu).

Karantino laikotariu buvo sukurta

platforma,,Vaiko galiq ugdymas",

kuri padej o individualizuoti
specialiqjq poreikiq vaikq gebej imq
ugdym4si.



2. Pozityvus
vaiko, pedagogo,

tevq santykis.

Paskaidiuotas darZeli
lankandiq vaikq,.laimds
indeksas".

Kiekvienoje grupeje

vyksta tradiciniai
renginiai, palaikantys

emociniry5itarp tevq,

vaikq ir pedagogq,

kuriuose dalyvauja 60

proc. tevq.

Vykdy.tos 2 tevqapklausos :,,DarLeho
komunikavimas su Seima ir
nuotolinio mokymosi situacija
karantino laikotarpiu", ,,Vaikq
adaptasija ir grupiq mikroklimatas" ir
priimti nutarimai ne tik gerinantys

ugdymo kokybE, bet ir i5analizuotas

vaiko, pedagogo. tevq santykis.

Vaiko, lankandio darileli, savijauta

bei ,,laimes indeksas", kuris parode,

kad 80 proc. vaikq noriai lanko

darleliir yra laimingi jame.

Vyko tik dalis numatytq tradiciniq
renginiq (de1 masiniq susib[rimup

apribojimq).

2. UZduotys, neiwkdytos ar ivykdytos i5 dalies dd numa rizikll(iei tokill buvo

UZduotys PrieZastys. rizikos
2.1. fsijungti i Aktyviq mokyklq veiklE. Del Covid-l9 pandemijos aktywios veiklos

apribojimq, nebuvo galimybiq pravesti daugumos

masiniq sporto renginiq, irykdyti Aktyvios
mokyklos numatytq programos rodikliq, todel

darZelis neigijo Aktyvios mokyklos statuso.

2.2.
./_.).

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ldoma. iei buvo atlikta papildomu. svariu istaigos veiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo fstaigos veiklai

3.1. Direktoriaus iniciatyva
sudarytos ugdymosi s4lygos

vaikq nuotoliniam ugdymuisi
ir bendradarbiavimui su tdvais,

vaikq ugdymosi ir pasiekimq

klausimais pirmojo karantino

metu.

ISbandytos ir pritaikytos ,,Linoit'o ir ,,Padleto' elektronines platformos
nuotoliniam vaikq ugdymuisi. Prie platformq prisijunge apie 80 proc.

tevq.
Pasinaudota i5plestomis elektroninio dienyno ,,Mlsq darZelis"
planavimo galimybemis, organizuojant nuotolini ugdym4 (ikelti
nuorodas, deti tam til<rqmedZiag4, vykdyi apklausas).

Komunikavimui su Seima ir tarp pedagogq, buvo patobulinta darleho
informacind sistema, itraukiant ij4 grupiq google irankius: elektroninius
srupiu pa5tus. soogle diskus; naudoiamasi facebook mesenger irankiu,



vヽ
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Zoom platforma.Visos grupes ttlri l bendro SiStema ttungtuS grtlpiЧ

clektroninius paStus.Valkll ugdymosi rezultatams kaupti naudoti googlc

diskaio Sukurtas bendras grupill paStas: Arupiubcndrasの gmail.conl ir

isplestOs pcdagogu profCSinio bendradarbiaviino galimybes, sukurta

rudiskiupasaka mcscnger pasttra leidЙ ia operaty宙ai pcneihi

informacll, kOnsultuotis.ISmokta naudotis Zoom platforma,
organizuoti sistcIIningi 1/sav.pasitarimai pcr platforlnl.

Buvo vykdoma nuotoline もeimЧ konsultactta dёl prittungim■ prie

sistemll,del darbO su sistcmomis.

Stlrastos gdimybOs tttibinti ttcimЧ ,ncsinaudaanこ i■ intcmetini,is

iもtekliais,vaikЧ  ugdymo tOstinllma rcngimt jicms vcikl■ apraζЧ
paketus.                                      _

3.2. Direktoriaus iniciatyva
karantino s4lygomis ir po jo
buvo pasirupinta pedagogq

kvalifikacijos kelimu.

|sigyta prieiga prie trijq ,,Mokymosi mokyklosoo nuotolinio mokymo
programq (135 ak. val). 60 proc. pedagogq baige po 3 mokymq
programas: ,,DZiaugsmas mokytis ivairoveje" , ,,Vaikai ir pasaulis",

,,Siuolaikinis ugdymas". Kitadalis baige po l-2mokymqprogramas (45

ak. val.). Vyko RIUKKPA seminarai ,,Aktyvus ugdyojas, aktyvus

ugdytinis".
Buvo mokomi ir konsultuojami pedagogai ir 90 proc. tuo metu dirbusiq
pedagogq i5moko naudotis el.i5tekliais, skirtais nuotoliniam ugdymui
r,ykdyi, bendravimui ir bendradarbiavimui su tevais, susirinkimq ir
seminarq vykdymui.
Besimokantiems pedagogams sudarl'ti lankstfls darbo grafikai, kad
galetu derinti darbqir mokym4si. Studijuoi a4 pedagoga.

3.3. Direktoriaus iniciatyva
priimti nutarimai del ugdymo
aplinkq pritaikymo karantino
laikotarpiu, butinq saugumo
s4lygq uZtikdnimo.

Rugsejo - spalio men. del karantino priemoniq 80 proc. dienos ugdymo

proceso buvo organiztoiana kieme, tam sudarytos s4lygos: kieme

pradeta kurti skaitymo erdve, meniniq uZsiemimq erdve. UZtikrinant
kokybi5k4 ugdymo proceso orgarrizavim4 isigytos 6 ne5iojamos garso

koloneles i5 Lietuvos neformaliojo Svietimo centro projekto ,,Sveikas
kaip ridikas" le5q; pakeisti smelio deZiq uZdangalai, atitinkantys
HN75 :20 1 6 reikalavimus.
6 grupiq patalpos, specialistq kabinetai, bendro naudojimo patalpos

aprlpintos dezinfekciniais skysdiais, popieriniais rank5luoSdiais ir
kitomis higienos priemondmis.

[rengti prie kiekvienos grupes ir pagrindinio iejimo lauko stendai

aktualiai informacijai (darZelio, grupes, tvarkos ir taisykles pandemijos

metu, taip pat grupiq naujienos) skelbti.
Toliau rykdomas darZelio vidaus erdviq kurimas ir atnaujinimas: 4

grupiq aplinkos paruo5tos ,,M4stymo mokyklos" modelio diegimui;
baigta irengti smulkiqi4 motorik4 lavinanti erdve; irengtas Lego

kampelis; suremontuotas Svietimo pagalbos specialistq kabinetas.

Kabinetas papildtas specialioio ugdymo priemonemis.

Pakoresuotos nra6iusiu metu veiklos tokiu buvo) ir rezultatai

UZduotys Siektini rezultatai
Rezultatq vertinimo rodikl iai

(kuriais vadovaujantis vettinama,
ar nustatltos uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai tr jq
rodikliai

4.
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4.1

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

III SKYRIUS
GEBЁ JIⅣIv ATLIKTI PAREIGYBЁ S APRASYⅣIE NUSTATYTAS FUNKCIJAS

VERTINIMAS

5. Gebdjimq atlikti pareigybds apraSyme nustatytas funkcijas vertinimas
( ataskai

IV SKYRIUS
PASIEKTu REZULTATv VYKDANT UZDUOTISISIVERTINIⅣ IASIR

KOMPETENCIJv TOBULINIMAS

6。

Vertinimo kriterijai PaZymimas atitinkamas langeli s :

1 - nepatenkinamai;
2 - patenkinamai;

3 - gerai;
4 -labai eerai

5.1. Informaciios ir situaciios valdymas atliekant funkcijas l□   2□    3□    4□

5.2. I5tekliu (Zmogi5kuiu, laiko ir materialiniq) paskirstymas ln 2a 31 4r:

5.3. Lyderystes ir vadovavimo efektyvumas 1□ 2□ 3□ 4□

5.4. i.iniq. gebejirnq ir ig[dZiq panaudojirlas, atliekant funkcijas ir
sickiant reztrltalrl

1□   2□    3□    4□

5 . 5. Bendras ivertin imas (paZymimas vidurkis) 1□ 2□ 3□ 4□

Pas rezultat kdant uZduotis mas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
Pafumimas atitinkamas

langelis

6.1. Visos uZduotys jvykdytos ir virSi.io kai kuriuos sutartus veftinimo rodiklius Labai gerai x

6.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos arba viena nelvykdyta pagal sutaftus

vertininro rodiklius
Gerai E

6.3. fvykdytane maLia]ukaip puse uZduodiq pagal sull4uq rgrtinimo rodiklius Patenkinamai E

6.4. Puse ar daugiau uZduotys nelvykdlta pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinamai E

tobulinti

7.1. Vadovavimo kvalinkacilos tobulinilni.

7 .2. Bendravimo ir informavimo.



V SKYRIUS
KITv METv VEIKLOS UZDUOTYS,Ш ZULTATAIIR RODIKLIAI

8. Kitq metq uZduotys
(nustatomos. ne rnaZiau kaip 3 ir ne ka

UZduotys Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai (kuriais
vadovaujantis vertinama, ar nustatytos

uZduotys ivvkdvtos)
8.1. Inicijuoti ir kordinuoti
ugdymo turinio atnaujinim4,
parengiant Mokyklos ugdymo
program4 pagal M4stymo
mokyklos pagrindinius principus
ir ugdymosi metodik4.

1. Parengta Mokyklos
ugdymo(si) programa,
remiantis M4stymo
mokyklos pagrindiniais
principais ir ugdymosi
metodika.

2.Parengta Mokyklos
ugdymo(si) programa
orientuota ivaikq
auk5tesnio lygio
m4stymo gebejimq
ugdym4si ir auk5tesniq
pasiekimq sieki.

Direktoriaus vadovauj amos darbo
grupes parengta Mokyklos ugdymo(si)
pro grama pateikta tvirtinti
2021m. Trakq rajono savivaldybes
taryboje.

60 proc. visq veiklq paremtos m4stymo
Zemelapiu kurimu.
70 proc. vaikq Zino kaip kurti m4stymo
Zemelapi (vien4 ar kelis).
3 proc. pagereja vaikq pasiekimai:
padides vaikq skaidius, kuriq
pasiekimai, atitinkantys j q amZiaus
Zingsnius, pakils vienu Zingsniu
aukSdiau.

8.2. Stiprinti mokl.tojq
bendrystE per kolegialq
mokym4si ir patirties sklaid4.

1. Organizuotas
kryptingas pedagogq
mokymasis.

2. Organizuota ir pravesta
Metodine diena rajono
ikimokykliniq istaigq
pedagogams.

100 proc. pedagogq pilnai ivykdo metq
kvalifikacijos tobulinimosi program4.
Naujos Zinios ir gebejimai, skirti
ugdymo kokybei gerinti,
atsiskleide pedagogq veikloje. (80 proc.
stebetq atviry veiklq).

Dalyvauja 5 (ir daugiau) rajono
darlelial..
8 istaigos pedagogai dalinasi M4stymo
mokyklos igyvendinimo patirtimis
darLelio organizuotoj e ir pravestoj e
Metodineje dienoje rajono
ikimokvkliniu istaisu pedaso sams.

8.3. Iniciiuoti ir kordinuoti
efektyvio s informacij o s

valdymo sistemos diegim4.

1. Sukurta vidine darZelio
informacijos pateikimo ir
bendrinimo sistema,
naudoj ant el. i5teklius.

100 proc.pedagogq ir Svietimo
pagalbos specialistq naudoj asi

informacij os pateikimo ir bendrinimo
sistema.
Mokyklos tarybos nariq ir grupiq tevq
komitetq atstovq bendrinta informacija
per uldx4virtuali4 erdvg pasiekia 80
proc. darZelio tevu.



2. Atnaujintadarilelio
svetaine.

Atnaujinta darZelio intemetine svetaine
atitinka nustatytus reikalavimus.
80 proc. tevq teigiamai vertina darZelio
informaciios sistema.

8.4.

8.5.

9. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali
turdti neigiamos ltakos ivykdyti Sias uZduotis)
(pildoma suderinus su Svietimo istaigos vadour)

btiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

9.1.Zmogigkieii igtekliai(ncdarbingullnais nenuma

9.2.Lёもlltrikumas.

9.3.

VI SKYRIUS
VERTINIP10 PAGRIND1lⅦ AS IR SIULYⅣIAI

10. [vertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai: Trakq r. R[diSkiq vaikq lopSelio-darZelio ,,Pasaka"
Mokyklos tarybos 2021 m. vasario 4 d. posedZio nutarimu (protokolo Nr. V4-1) direktores Dianos
SeStokienes veikla vertinama labai gerai del ivykdytos suplanuotos metq veiklos ir atliktq papildomq
darbq, esant ribotoms galimybems ir sudetingq s4lygA del pandemi.ios.

,,/
Trakq r. R[diSkiq vaikq lop5elio- ,L! " '- ",;' Valdemar Apanovid 202l-02-04
darZelio ,,Pasaka" tarybos pirmininkas ltparaiaslT/ (vardas ir pavarde) (data)

(mokykloje - mokyklos tarybos

lgaliotas asmuo. 5vietimo pagalbos !staigoje -
savivaldos institucijos lgaliotas asuruo /
darbuotojq atstovavirr4 lgyvendinantis asmuo)

鵬 り 物鵬
五
場

as ir sitrlymai:
:角

場 M2

(vardas ir pavarde)

濤え./一 θガ貧26
(data)

teises ir pareigas jgyvendinandios i

(dalyviq susirinkirno) igalioto asmens pareigos:
savivaldybds 5vietimo !staigos atveju - rneras)

¨ Ⅷ 咄 邁 鵬 轟 山 仰 血 お

Sudp窃
価 ィ

adp⇒
鰤予みヽグ″″

(data)(vardas ir pavarde)


