
Vilniaus lop5elis- darZelis,,Du gaideliai"
(Svietimo istaigos pavadin i mas)

L.e.p. Direktore Daiva JanuSkiene
(Svietimo istaigos vadovo vardas ir pavarde)

2019 METU VEIKLOS ATASKATTA

Nr.
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PLANO IGYVENDINIMAS

II SKYRIUS
METU VEIKLOS UZOUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

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

Lop5elis-darZelis ,,Du gaideliai" 2019 m. dirbo vadovaudamasis 2017-2022 metq strateginiu
planu, 2019 metq veiklos planu ir kiekvieno menesio konkrediq veiklos priemoniq planais.
Ikimokyklinio ugdymo aukletojai ir priesmokyklinio ugdymo, meninio ugdymo pedagogas, fizinio
lavinimo mokytojas dirbo pagal parengtus ilgalaikius ugdomosios veiklos planus, ugdomosios
veiklos savaites planus.
2019 metq plano kryptys:
I . Kok),biSko ugdymo(si)uZtikrinimas.
KokybiSko ugdymo(si) uZtikrinimas: Patvirtintas 2019 m. veiklos planas, ugdomieji grupiq,
meninio ir fizinio lavinimo veiklos planai. Patvirtintas spec. poreikiq mokiniams teikiamq pagalbos
priemoniq planas. Patvirtinta individualios paZangos stebejimo ir vertinimo/isivertinimo sistema.
2. Pedagogtl bei kitrl istaigos darbuotoiq kvalifikacijos tobulinimas.
UZtikrinamas pakankamas ir pedagogq poreikius atitinkantis dalyvavimas kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose. Sudarytos sQlygos nuolat kelti kvalifikacij4 nuotoliniu bldu pedagogas.lt
platformoje. Aukletojq padejejos dalyvauja specialiuose kursuose, skirtuose jq kompetencijq
tobulinimui.
3.Emocine bei fizine vaiko sveikata.
Teikiama specializuota visuomenes sveikatos prieZilros specialisto pagalba organizuojant
integruotas ugdom4sias veiklas. Aktyviai dalyvaujama respublikiniuose ir miesto projektuose,
renginiuose, ugdomosiose veiklose, skirtose ugdyti vaikq sveikos gyvensenos nuostatas. Vyksta
kfino kultfros ugdomosios veiklos, kurias veda fizinio lavinimo mokytojas. I meninio ugdymo
veiklas integruojami muzikos terapijos uZsiemimai. Formuojami sveikos mitybos igUdZiai.

rindiniai pra0iu metu veiklos rezu atai

Metq uZduotys
(oliau - uZduotys)

Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

l.l Lauko erdviq
atnaujinimas.

Lauko ap5vietimo
sutvarkymas.

Atnaujinta vaikq lopSelio -
darZelio lauko ap5vietimo
sistema. DarZelio teritoriia

Atnaujintas lauko
erdviq

ap5vietimas,

1.



taps saugi tamsiuoju paros
metu.

sumontuoti 2
papildomi
Sviestuvai.

Ugdytiniams,
tdvams ir

darbuotojams ir
darbuotojams
saugu atvykti i

darLeli tamsiuoju
paros metu.

1.2. Informaciniq
technologijq

priemoniq ugdymo
procese papildymas

ir atnaujinimas.

Atnaujinta
ugdomoji erdve

pagerins ugdymo
kokybg, atsiras

s4lygos pasitelkus
IKT taikyti

interaktyvius
ugdymo metodus.

Pedagogai atnaujino IKT
naudojimo metodus

pamokose igUdZius. Keliama
kompiuterinio ra5tingumo

kompetencija.

[sigyti 3 neSiojamieji
kompiuteriai." I interaktyvi lenta

prie5mokyklinej e grupeje.

l2 pedagogq
dalyvavo IKT

igudziq
tobulinimo

seminaruose.
Kompiuterizuotos

3 darbo vietos.
Sudarytos s4lygos
prieSmokyklineje
grupeje ugdym4

organizuoti
pasitelkiant

interaktyvius
ugdymo metodus.

1.3. Ugdomosios
aplinkos

modernizavimas.

Atnaujinta
ugdomoji erdve
pagerins darbo

s4lygas.

UZtikrinti vienos grupes
kosmetinio remonto darbus.
20r8.06.01 iki 201 8.08.25

Atliktas I grupes
miegamojo
kosmetinis
remontas.

1.4. Edukaciniq
priemoniq vaikams
iurintiems dideliq ir

labai dideliq
specialiqjq

ugdymo(si) poreikiq,

isigijimas.

Zaisdami vaikai
lavins artikuliacini
aparatq, smulki4jq
motorik4, paZins
spalvas, mokysis
i5girsti garsus,
lavins kalbing

motorika.

DarZelio grupes ir
specialistai aprupinti

informaciniq technologijq
priemonemis, idiegtos

ivairios edukacines
mokomosios programeles.

Laves vaikq m4stymas,
kalba, suvokimas,

[sigyti 3

edukaciniai-
lavinamieji

Zaidimai spec.
poreikiq vaikams.

2. Ui:d

3. UZduotys ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
(pildoma,.jei buvo atlikta papildomu, svariu istaieos veiklos rezultatams)

ar kdytos i5 da ies ddl numatytu riziku (iei tokiu buvo
UZduotys PrieZastys, rizikos

2.1

2.2.

2.4.

2.5.

ldoma, buvo atlikta dom sta veiklos rezultatams)

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo fstaigos veiklai
3.1. Pietineje puseje sumontuoti roletai - apsauga
nuo saules.

Sukurta palanki ugdymu
apsaugant nuo tiesiogin

aplinka.
q saules



spinduliq
S

r per aukStos temperat[ros
Ituoiu metq laiku.

3.2. 2 laiptinese buvg nesaug[s tureklai pakeisti

atitinkandiais higienos normas ir pakeista abiejq
laiptiniu erindu danga.

Sukurta saugi, higienos normas

atitinkanti ir estetiSkai patraukli aplinka.

3.3. {sigyta muzikos iranga: 2 mikrofonai, 2 garso

koloneles ir garso stiprintuvas.
Sudarytos s4lygos organizuoti

kokybiSkus renginius visai darZelio
bendruomenei.

3.4.
3.5.

5.

veiklos uZduo ir rezultatai

III SKYRIUS
PASIEKTU REZULTATU VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

lm

(Svietimo istaigos vadovo pareigos) (paralas) (vardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siiilymai:

(data)

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj anti s

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivykdytos

Siektini reztitalai

P rezulta ant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas atitinkamas

langelis

5.1. UZduotys irykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus veftinirno rodiklius Labai gera D

5.2. UZduotys i5 esmes ivykdytos pagal sutartus verlinimo rpdiklius Gera tr
5.3. Ivvkdvtos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinama tr
5.4. UZduotys neirykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatenkinarna n

tobulinti
6.1 .Proiektu parai5k

6.2.

(mokykloje - mokyklos tarybos (para5as)

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos istaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo
/ darbuotojq atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde) (data)



/
8. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitilymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir (paraSas)

pareigas jgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

9. Kitq metq uZduotys
(nustatomos ne maZiau I

(vardas ir pavarde) (data)

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UzOUOrvS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ne maZiau kaip 3 ir ne daugiau kai uZduot

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
uZduotys ivykdytos)

9.1. Tobulinti mokinio
individualios paZangos aplankq
(MIP) kaupim4 ir vertinim4.

Sukurti aiSkesng

individualiq ugdymos(si)
pasiekimq ir paZangos

stebejimo sistem4.

Atnaujinta MIP kaupimo.
Kiekvienoje grupeje pildomi

MIP aplankai, kurie reguliariai
aptariami su tevais/globejais ir
naudojami tolimesnio ugdymo

proceso planavimui.

9.2. Vykdyti pedagogini-
psichologini bendruomenes
Svietim4 pozityvios tevystes

igfldZiams lavinti.

Paskaitos, seminarai ir
grupiniai uZsiemimai
remiantis pozityvios

tevystes programomis:
l .Paskaitos, seminarai

tevams. (kart4 ketvirtyje)
2. Grupiniai, praktiniai

uZsiemimai pedagogams

ir pedagogq padejejams. (
kart4 per du menesius).

3.Individualiai
konsultuojami tevai

(paeal poreiki).

Dalyvaus 90 proc.istai goje
dirbandiq pedagogq ir ped.

padejejq, 40 proc. tevq.
Geres istaigos mikroklimatas.
Paskaitq ciklai pades tevams ir
pedagogams bendradarbiauti.

9.3. Plesti tarpinstitucini
bendradarbiavimq.

Sukurtas rySys su 2

Vilniaus miesto
lop5eliais-darZeliais ar

kitomis istaigomis,
vykdomi bendri projektai,

kiti rensiniai.

Vykdomi, organizuoj ami ne

maLiau kaip 3 bendri projektai
su kitomis Vilniaus miesto

istaigomis, lopSeliais-darZeliais.

9.4. Edukaciniq erdviq grupese
atnaujinimas.

Jauki, moderni,
SiuolaikiSka

ikimokyklinio amZiaus
vaikq ugdymo(si)

aplinka.

Auk5tesne ugdymo kokybe.

fsigyti 2 komplektai
eksperimentams atl ikti.

5



10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali biiti neivykdytos (aplinkyb6s, kurios gali

turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimq i

@'i'
pareigas !gyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

pareigos)

SusipaZinau.

@igor)

(paraSas) (vardas ir pavarde) (d"t")

(d. )(paraSas) (vardas ir pavarde)

ii iStekliai
l0.l . Finansiniai resursai


