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(Trumpa informacija apie mokykl4, mokiniq skaidiaus kait4, finansavimE, mokiniq pasiekimq rezrttatu,
Mokykla, mokiniq skaiiiaus kaita. Prienq lop5elis-darZelis ,,Gintarelis.., isteigtas 1988 m.

lapkidio 9 d. adresu Statybininkq g. 17, Prienai, bendradarbiaujanti ikimokyklinio ugdymo
mokykla, taikanti prasmingo ugdymo(si) strategijas, suk[rusi saugi?, esteti5kE, moty,vuojandi4
aplink4, ugdanti sveikq, aktynl vaik4, mylinti teviSkes gamt4, susipaZinus! su liaudies kultura ir
tradicijomis. Bendruomenes nariai igijg Siuolaikines kompetencijas, gebantys teikti Seirnoms
(globejams) Svietimo pagalbq, pagristq bendradarbiavimu bei partneryste. BiudZetine
ikimokyklinio ugdymo istaiga vykdo ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo programas. lstaiga
priskirtas ikimokyklinio ugdymo skyrius, adresu DarZelio g. 1, Strieldiq k., ASmintos sen.
Mokymo kalba - lietuviq, forma - dienine. Istaigos intemeto svetain6s adresas
www.gintarelis.prienai.lm.lt, el. pa3tas gintarelis@prienai.lt.

2019 metais pasiekti ugdymo paslaugq kiekybiniai ir kokybiniai pokydiai. 2019-09-01
duomenimis ugdli 128 ugdytiniai (2016 m. - 123,2017 m. - 123,2018 m. - 138). Suformuota 8
grupes, i5 jq - 1 Strieldiq ikimokyklinio ugdymo skyriuje, 1 miSri prie5mokyklinio ugdymo grupe
(16 vaikq), 4 darielio grupes (87 vaikai), 2 lop5elio grupes (25 vaikai). Veikia pailgintos dienos
grupe, kuri4 lanko 20 ugdytiniq. Sios grupes darbo laikas 6.30-19.00 val. Logopedo pagalba buvo
teikiama 24 ugdytiniams. Jaudiamas didelis tevq poreikis logopedo paslaugai gauti bei pailgintos
dienos grupes pasirinkimui. ,,Gintarelyje" ir Strieldiq ikimokyklinio ugdymo skyriuje dirba 34
darbuotojai (dviem darbuotojais maZiau nei pries metus): ikimokyklinio ir priesmokyklinio
ugdymo programas igyvendino 16 pedagogq, i5 jq 2 pedagoges igijusios mokytojo metodininko
kvalifikacing kategorij4, 13 - vyresniojo mokytojo kvalifikacing kategorij4 ir 1 pedagoge
neatestuota, du vadovai, buhaltere, iikvedys, raitvede, sandelininke, 9 lopselio-darZelio aukletojo
pad6jejos, du darbininkai, valytoja. Sudarlta bendradarbiavimo sutartis su prienq rajono
savivaldybes visuomends sveikatos biuru d6l visuomends sveikatos specialisto, lykdandio
sveikatos prieZiir4 mokykloje. Pasira3ytas susitarimas su Nacionaline Svietimo agentlra del darbo
vietos psichologui suteikimo.

siekdami igyvendinti DarZelio misij4 vykdyi kokybi5k4 ikimokyklinio ir priesmokyklinio
amZiaus vaikq ugdymq(si), pagal jq gebejimus ir poreikius, uZtikinti Ziniq, patirties sklaid4,
vadovaujantis pedagogq tobulejimo vis4 gyvenim4 idejomis bei vykdant projekting veikl4 sveikos
gyvensenos ir tautiskumo ugdymo kryptimi, konsultuoti ir teikti ivairiapusg pagalb4 Seimoms
(globejams) ir pedagogams, i5gryninome tokias DarZelio vertybes: pedagogq profesionalumas ir
kompetentingumas, saugus vaikas saugioje aplinkoje, bendradarbiavimas su ieima (globejais).

LopSelio-darZelio filosofija - asmens vertd ir orumas, artimo meile, prigimtin€ Zmoniq lygybe,
Zmoniq laisviq ir teisiq, tolerancijos, demokatiniq visuomends santykiq teigimas. ,,Laimingi
vaikai - laimingi tevai".

Mokyklos finansavimas. Prienq lop3eliui-darZeliui ,,Gintarelis" ir Strieldiq ikimokyklinio
lymo skyriaus iSlaikymui 2019 m. skirtos le5os naudotos racionaliai ir taupiai. Sorendimai del



jq panaudojimo derinti su lop5elio-darZelio savivaldos institucijomis, bendruomene. 2019 metq
biudZetas ivykdytas 100 procentq. BiudZet4 sudare 438500 EUR. ISjq savivaldybes biudZeto le5os

- 249000 EUR ir antkainis 100 eurq, i5 viso 249100 EUR, valstybes biudZeto specialioji tiksline
dotacija mokymo le5oms finansuoti - 145000 EUR, valstybes biudZeto tiksline dotacija
nemokamam maitinimui 300 EUR, istaigos pajamos ui gautas pajamas, t. y. mokestis ui vaikq
maitinim4 m[sq lstaigoje - 43000 EUR, nuo 2019 m. spalio I d. ivestas fiksuotas mokestis pagal
ikimokyklinio ugdymo program4 ugdomq vaikq ugdymo(si) reikmems tenkinti ir ugdymo(si)
aplinkai gerinti, kuriq surinkta ir panaudota uL 497,76 EUR, istaigos pajamos uZ gautas pajamas,
t. y. uZ patalpq nuomq 600 EUR. DidZi4jq miisq istaigos biudZeto dali sudaro darbo uZmokestis ir
socialinis draudimas - 3 17,1 t[kst. eurq, mitybos i5laidos - 55,3 tnkst. eury, komunaliniq paslaugq

- 39,1 tlkst. eun+, t. y. Sildymas, vanduo, elektra, SiukSles. Galime pasidZiaugti, kad pavyko
sumaZinti moketinas sumas (skolos sumaZejo) lyginant su praeitq metq gruodZio 31 d.

DarZelis 2019 m. vykde ,,Ugdymo kokybes ir mokymosi aplinkos uZtikinimo" programq.
lstaigos prioritetas - ugdymo paslaugq teikimo kokybes didinimas. Tam pasitelkti materialiniai ir
Zmogi5kieji i5tekliai. {staiga per kalendorinius 2019 m. surinko iki 2 procentq gyventojq pajamq
mokesdio 1198,27 EUR. I5 UZimtumo tamybos prie Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir
darbo ministerijos (ESF projektas ,,Pasinaudok galimybe") gavome finansavim4704,66 EUR, t. y.
50 proc. dydZio subsidij4 darbo uZmokesdiui kompensuoti, idarbinant jq tarnybos siundiam4
asmeni. {gyvendinant projekt4 ,,Novatori5kq ugdymo(si) praktikq taikymas gerinant mokiniq
mokymosi pasiekimus" gautas finansavimas pagal Erasmus* programos 1 pagrindinio veiksmo
bendrojo ugdymo mobilumo projekto dotacijos sutarti 1662 EUR. Edukaciniq erdviq kiirimui,
ugdymo aplinkos pritaikymui ivairaus amZiaus vaikams, ugdymo(si) aplinkq gerinimui istaigoje
skirtas didelis demesys: isigyta du lauko Zaidimq kompleksai, irengtos dvi Zaidimq aik5teles, lauko
Zaidimq irenginiai (spyruokliukai), smelio deZes su dangdiais, pastat).ta pavesine. Ypating4 demesi
skirdami ugdymo kokybei grupiq aplinkas papildeme knygomis, dviem knygq eksponavimo
stovais grupese, muzikos centrais su CD ir USB junglimis, socialinio-emocinio ugdymo programa
,,Kimochis", inovatyviomis, sensorinemis, terapinemis priemondmis: Sviediandiu Suliniu, Sviesos
stalu su priemonemis ir Sviesos lenta, kamuoliais ir kitomis ugdymo(si) priemonemis. Vienai
grupei atnaujinti indai ir irantiai, atnaujinta dalis patalynes, isigy.ta rankSluosdiq, sporto saleje
nupirktas ir sumontuotas apsauginis tinklas, grupiq higienai uZtikrinti nupirkti dulkiq siurbliai,
higienos ir Svaros prekes, kilimai. Del vaikq ir darZelio turto saugumo ,,Gintarelio" ir Strieldiq
ikimokyklinio ugdymo skyriaus lauko teritorijose irengtos vaizdo stebejimo kamery sistemos.

Ugdytiniq pasiekimq rezultatai. Planuodami istaigos veiklq, rengdami grupiq metq veiklos
planus atkreipeme demesi i uZduotis skirtingq gebejimq vaikams. Planavimas organizuotas
orientuojantis i vaik4 ir jo poreikius. Pagal parengt4 ,,Ikimokyklinio amZiaus vaikq pasiekimq
vertinimo tvarkos apraS4", mokytojai tikslingai parenge veiklos planus grupese, vertino vaiko
paiang4, j4 aptare su tevais (globejais). Vertinant vaikq paZang4 i5ry3kejo 1 ugdytiniui specialieji
ugdymosi poreikiai. UZtikrintas damus vaikq perejimas i5 darZelio i mokyklq - prieSmokyklinio
ugdymo programq baige 19 ugdytiniq, parengtos {staigos prie5mokyklinio ugdymo pedagogq ir
specialistq rekomendacijos pradiniq klasiq mokytojams. Metodineje ir mokytojq tarybose susitarta
d€l individualaus kiekvieno vaiko paZangos pokydio stebejimo, vieningq vertinimo formq ir
informacijos pateikimo tevams.

Sekmingq 2019 metq veiklos plano igyvendinim4 rodo ugdytiniq pasiekimai. Ugdytiniai savo
gebejimus pristate istaigos ir miesto renginiuose, uZ aktyvq dalyvavim4 ir pasiekimus buvo skatinti
padekos ra5tais, apdovanojimais. Respublikinio konkurso,,Dainq dainele" atrankoje meninio
ugdymo pedagoges Linutes Vitkauskienes parengta vokalist6 tapo I-ojo (rajoninio) etapo laureate
ir pateko i Il-qji (regionin!) tur4.

BalandZio men. vyko paskutinis 2018-2019 m. m. anglq kalbos blrelio parodomasis
uZsiemimas kartu su teveliais. Visiems vaikams lteikti anglq kalbos mokymosi kurso baigimo
sertifikatai.
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I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO, METINIO VEIKLOS PLANO BEI PRIEMONIU MOKINIV

PASIEKIMAMS GERINTI IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariama Svietimo istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plano jgyvendinimo kryptys ir patoikiami
syariausi rezultatai bei rodikliai, priemones mokinirl pasiekimams gerinti beijq rezultatai)

Prienq lop5elio-darZelio ,,Gintarelis" veikla buvo vykdoma pagal parengt4 2019)021 m.
strategini planq ir 2018-2019 m. m. bei 2019-2020 m. m. veiklos planus, kuriuose buvo numat).tos

ivairios veiklos sridiq priemonds keliamiems tikslams igyvendinti. 2019 m. buvo siekiama tokiq
veiklos tikslq:

1. Stiprinti Seimos ir ugdymo istaigos bendravimq ir bendradarbiavim4, puoselejant tradicines
vertybes - tautiSkumq ir sveik4 gyvensen4.

2. Stiprinti vaiko sveikat4, diegiant sveik4 mitybq, formuojant sveikos gyvensenos igiidZius.
3. Tobulinti ugdymo ir paslaugq kokybg, naudojant mokyklos veiklos fsivertinimo duomenis.
Vadybines veiklos pokydiai 2019 metais buvo orientuoti i lstaigos veiklos reglamentavimo

atitikti igyvendinant valstybiniq teises aktq nuostatas, ugdymo kokybes didinim4, siekiant diegti
inovacijas bei tobulinant vaiko paZangos ir pasiekimq vertinimq, bendruomenes nariq mob.vuoto
bendradarbiavimo stiprinim4. Visi pedagogai gilino profesines Zinias pagal asmeninius tobulejimo
poreikius, atsiZvelgdami i istaigos veiklos prioritetus. Buvo sudarltos s4lygos dalyvauti
projektuose, seminaruose, mokymuose, istaigos veiklos planavime, pedagoges isivertino savo
metoding veikl4, kuri4 pristate Mokltojq tarybos posedyje, vykde ikimokyklinio ir
prie5mokyklinio amZiaus vaikq vertinimus.

2019 metais dalyvavome DarZeliq bendrystds erdveje: igalinandios partnerystes link veikloje.
DarZeliq bendrystes erdves formatas - i5skirtinis. Tur6jome galimybg pasirinkti labiausiai miisq
bendruomeng dominandias temas. rengi ni us.

Atliktas Platusis auditas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito
metodika, patvirtinta LR SMM 2005 m. liepos 22 d. isakymu Nr ISAK-1557,,DeI ikimokyklinio
ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos tvirtinimo". Parengta 2019 m. vidaus audito ataskaita,
parengta veiklos rodikliq lenteles analize balais, iSsiaiSkinome stipriausias ir silpniausias veiklos
sritis.

Siekdamos nuolatinio tobulejimo pedagoges aktyviai dalywavo Prienq Svietimo centro, Kauno
pedagogq kvalifikacijos centro organizuojamuose seminaruose. 2019 m. pedagoges (12) baige
,,Specialiosios pedagogikos ir specialios psichologijos" mokymus. Aktyviai dallvavo Prienq
Svietimo pagalbos tamybos organizuotame seminare apie emocini vaikq ugdym4, susipzrZino su

,,Kimochi" darbo metodika, programa. Pedagogds, griZusios i5 seminarq, mokymq, dalinasi ger4ja
darbo patirtimi su kolegemis, igytas Zinias naudoja praktiniame darbe. Seminarq, mokymq
medZiaga yra analizuojama metodines grupes pasitarimuose, mokytojq tarybos posedZiuose.

{staigoje vykdome dvi prevencines programas: ,,Alkoholio, tabako ir kitq psichik4 veikiandiq
medZiagq vartoj imo prevencijos programa" (5 val.), tarptautine ankstywosios prevencijos programa
,,Zipio draugai", kuri skirta paddti 6-7 metq prie5mokyklinio ugdymo vaikams iSsiugdyi
socialinius bei emocinius sunkumq iveikimo gebejimus, siekiant geresnes vaikq psichikos
sveikatos ir emocinds geroves. Prie5mokyklines grupes ugdyiniai isitrauke i ilgalaiki projekt4
,,Zaidimas moko". Organizuoti teoriniai praktiniai uZsiemimai ugdytiniams su Prienq visuomenes
sveikatos vaikq ir jaunimo specialiste. Dalyvavome respublikineje akcijoje ,,Vaikq linijos",
pradetos iniciatyvos ,,Veiksmo savaite be patydiq". Pedagog6s Lijana Zukauskaite ir Loreta
Radzevidiene dalyvavo Prienq rajono savivaldybes visuomen6s sveikatos biuro mokymuose ,,Del
saviZudybiq prevencijos mokymq ASIST". Aukletojos metq veiklos planuose numatd prevencines
temas bei projektus. Vykdyas projektas ,,Sukas lapq kamuoliai - soduos kenta obuoliai", rudens
mandalos, konkursas ,,Sveiko maisto stalas", projektas ,,Girinio Ziemos linksmybes". Vykdlas
projektas ,,AS saugus gatveje, gatves pavojai". Veiklose, projektuose dalyvavo ugdl.tiniq tdvai
(globejai). DarZelyje veike anglq kalbos, kep5inio ir pramoginiq Sokiq bureliai.

Aktyvis buvo ,,PeledZiukq" grupes ugdytiniai ir jq pedagoges. ,,PeledZiukq grupes
bendruomene dalyvavo Pricnu muzieiaus renqiamame konkurse..Orisinaliausia UZsaveniu llore".



2019 m. dalyvavo respublikiniuose renginiuose ,,Kviediame judeti ,isus - Saltis sportui nebuisus;
,,Kuriame Gedimino pili", ,,ZiemtZele Ziiiri pro langq".

Bendraujant ir bendradarbiaujant su Seima organizuotos edukacin6s pamokeles tevams
(globejams) ,,Lvakiq gamyba", ,,Dovaneles artimiesiems", ,,AS - jaunasis mokslininkas...
Suaktyvinta savivalda, ypatingai grupiq tevq komitetq veikla.

Dalyvavome ikimokyklinio ugdymo istaigq asociacijos ,,Sveikatos ielmeneliai" organizuotame
renginyje Pasaulinei sveikatos dienai pamin6ti sveikatingumo akcijoje ,,MaZieji turistai...
Prie5mokyklines grupds ugdl'tiniai dalyvavo Prienq Justino Marcinkevidiaus viesosios bibliotekos
organizuojamoje knygeliq parodoje ,,Mano pirmoji knygele". organizuotos ugdytiniams
edukacines iSvykos iPrienq kaito muziejq, !Prienq miesto Justino Marcinkevidiaus viesqj4
bibliotekE, i Prienq policijos komisariat4, BirStono sakralini muziejq, sanatorij4 ,,Egle.,, Trakus.

PrieBmokyklinio ugdymo grupe dalyvavo respublikiniuose projektuose: erdviniq darbq paroda
,,Eglute ne tik skarota, ne tik Lalia", kurybiniq darbq paroda ,,Lietuvos valdovai.., respublikineje
parodoje ,,Rudens voratinklis". Priesmokyklines grupes ugdyiniai dalyvavo tarptautiniame
pie3iniq konkurse ,,Vejo darbai".

Meninio ugdymo pedagoge Linute vitkauskiene dalyvavo respublikiniame konkurse
,,Tramtatulis". Tarptautines mokytojq dienos proga pedagoge darZelio bendruomenes i5rinkta teikti
metq mokytojo nominacijai (pedagogei iteikta Svietimo skyriaus veclejo R. Zailsko padeka).

lgyvendinant vaikq fizinius, emocinius, judejimo saugumo ugdymo poreikius aukletojos
grupese parenge vaikq sveikatos stiprinimo ir saugojimo plan4. Kasdienines veiklos metu grupese
vykde visas fizines veiklos formas, grupese, tevams skirtuose stenduose buvo skelbiama
informacija apie sveik4 gyvensen4, sveikatos stiprinimq, parengti informatyviis lankstinukai
sveikos gyvensenos klausimais, buvo skelbiama informacija intemetineje svetaineje. 2019 m.
prisijungeme prie nacionalinio projekto ,,Sveikatiada". Istaigoje ,,Sveikatiados" komanda pagal
metin! plan4 inicijuoja istaigoje veiklas. Pedagoges pasirenka patraukliausias idejas ir jas
igyvendina. Kiekvienais metais dalyvaujame Europos lesomis finansuojamose programose ,,pienas
vaikams", ,,Vaisiq vartoj imas mokyklose".

{vertindami ugdymo paslaugq kokybg vykdeme tevq (globeiq) apklaus4 del teikiamq paslaugq
kokybds, iSsiai5kinome tenl poziuri, liikesdius sveikos gyvensenos srityje, t6vai (glob€jai) ivertino
adaptacijos laikotarpi lopselio grupese, teik6 pasillymus grupiq pedagogams, istaigai. Sios
apklausos deka i5siaiSkinome istaigos privalumus ir trukumus, gautus duomenis panaudosime
tobulindami istaigos informavimo sistem4, kurdami edukacines aplinkas. Dideli demesi skyreme
darbui su tevais (globejais). Tevq (globejr]) informavimas ir 5vietimas vyko planingai, parengeme
tevq Svietimo ir informavimo planq. vyko grupiq terq susirinkimai, individual[s pokalbiai su
tevais (globdjais) rytinio atvedimo i darzeli ir vakarinio pasiemimo iI jo metu, dalyvauta
projektinese veiklose, vaikq Sventese, parodose. Aktuali informacija ugdymo klausimais
pateikiama tevams (glob6jams) istaigos intemeto svetaineje FB paskyroje, grupiq ir istaigos
informaciniuose stenduose, elektroninemis priemonemis ir bendraujant.

Vaiko geroves komisijos (VGK) darbas organizuotas vadovaujantis VGK parengta tvarka bei
vGK veiklos planu. lgyvendintas vaiko geroves komisijos (vGK) veiklos planas.2019 m. vGK i
specialiuosius ugdymo(si) poreikius itrauke du ugdytinius. vGK savo veiklos plane numate
prevencines veiklos prioritetus bei kryptis, skatino kurti saugi4 ir palanki4 vaiko ugdymosi aplinkq,
organizavo ugdym4 vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos sutrikimq. Sukurtos saugios, palankios
vaiko ugdymosi aplinkos, organizuotas ugdymas vaikams, turintiems kalbejimo ir kalbos
sutrikimq. Logopedines pratybas la.*.e 24 ugdytiniai. Mokslo meq pabaigoje parengta vGK
veiklos atskaita, kuri pristatyta Mokytojq tarybos posedyje.

lgyvendinant {staigos strategini veiklos planE pagerejo edukacines aplinkos lauke. Sutvarklas
aik5tynas, isigijome lauko priemoniq, kurios skirtos judesiq lavinimui. Grupiq aplinkos,
logopedinis kabinetas papildytos naujomis edukacinemis priemonemis, aplinkos estitiskos,
saugios, skatinandios ugdytinius veiklai.

Atnaujinta ikimokyklinio ugdymo programa ,,vaivorykste", kuri atitinka siuolaikinius
i(si) ke liamus rcikalavimus.
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II SKYRIUS
METV VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

. Pagrindiniai praCiusiu metu vciklos rezultatai

Metq uZduotys
(toliau -

uZduotys)
Siektini rczultatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovauj anti s
vertinama, ar nustatltos

uZduotys ivykdytos)

Pasiekti rezultatai ir jq
rodikliai

1. 1.

Koordinuoti
strateginio
veiklos plano
2019-2021 m.
parengim4 ir
uZlikrinti
kokybiSk4
lopSelio-
darZelio
strategini
valdym4.

1 .1 .1 . Bus atlikta
strateginio plano
2016)018 m.

igyvendinimo
analize.
1 .1 .2. Valdant
ugdymo istaigos
veiklq, sutelkta
bendruomene,
visuotinai
aptartiems,
ilgalaikiams
tikslams pasiekti.
1.1.3.
Bendradarbiauj ant
su lopBelio-darZelio
savivaldos
institucijomis bus
parengtas
strateginio veiklos
plano 2019-2021
m. projektas,
derinamas su

Svietimo skyriaus
specialistais.
1. I .4. Rengiant
strategini 2019-
2021 metq planq
laikomasi vie5umo,
bendradarbiavimo ir
partnerystes
principq.
1 l.5. Atliktas
metinis darbuotojq
veiklos vertinimas.

1.1.1. Atlikta 2016-2018
m. strateginio veiklos
plano analize, parengti
metiniai planai ir
ataskaitos.
1 .1 .2. Organizuotas
platusis veiklos kokybes

isivertinimas, rezultatai
bus panaudoti rengiant
strateginio plano 2019-
2021 m. projektA.
1.1.3. I strateginio
veiklos plano 2019 2021
m. parengimo darbo
grupE itraukti savivaldos
institucijq: LopSelio-
darZelio, darbo ir
mokytojq tarybq
atstovai, tevll komiteto ir
socialiniq partneriq
atstovai kartu parengs
Strateginio veiklos plano
projekt4, pritariant
Svietimo skyriui.
1.1 .4. lvyks ne maZiau
kaip dvi diskusijos su
lopSelio-darZelio
savivaldos institucijomis
apie strategini veiklos
plan42019-2021 m.
Nustatytu teminu bus
parengtas strateginio
veiklos plano projektas.
1.1.5. Atliktas metinis
darbuotojq veiklos
vertinimas ir pateiktos
rezultatq vertinimo
iSvados.

1.1.1. Atlikta 201G2018
metq strateginio veiklos
plano baigiamoj i analizd,
parengtas veiklos planas
(direktoriaus isakymai:
2018-10-11 Nr. V1-130,
2019-06-18 isak. Nr. V1-65
ir kt.).
1.1.2. Atliktas platusis
veiklos kokyb6s

isivertinimas, parengta
Vidaus audito ataskaita
(direktoriaus isakymai:
2018-11-05 Nr. V1-134,
2019-0s-07 Nr. V1-45).
1.1.3. I strateginio veiklos
plano20l9--2021 m.
parengimo darbo grupg

itraukti ir savivaldos,
darZelio bendruomenes
atstovai (direktoriaus 201 8-
10-12 Nr. V1-131). 1.1.4.
Kartu su darZelio
bendruomene parengtas
20 192021 m. strateginis
veiklos planas, kuriam
pritare Prienq r. sav.
administracij os direktorius
(2019-06-14 isak. Nr. A3-
405, darZelio direktoriaus
2019-08-30 isak. Nr. V1-
7e).
I .1.5. Stiprinant darZelio
darbuotojq gebdjimus
reflektuoti ir isivertinti savo
veikl4, atliktas metinis
darbuotojq veiklos
vertinimas (direktoriaus
2019-01-24 isak. Nr. Vl -6).

1.2. UZtikrinti
vaikq
emocini ir fizini
saugum4

1.2.1. Nuosekli ir
sistemine veikla
integruota i ugdymo

1.2.1 . Visi vaikai
dalyvaus ne maZiau kaip
vienoje prevencinio
ugdymo programoie.

1.2.1. ir 1.2.2. Ugdytiniai
dalywavo respublikinej e

akcijoje,,Vaikq linijos",
pradetos iniciatwos



lopSelyje-
darZelyje.

turini ir kasdiening
vaikq veikl4.
1.2.2. Saugios
emocinds aplinkos
kiirimas ir
bendruomenes
teigiamo poZiurio
del patydiq ir smurto
maZinimo
formavimas

1.2.2. 60 proc.
bendruomenes nariq
dalyvaus patydiq ir
smurto maZinimo
renginiuose.
1.2.3. Atliekamas 1-3
metq amZiaus vaikq
adaptacijos tyrimas,
pateiktos
rekomendacijos tevams.

,,Veiksmo savaite be
patydiq". Siekiant uZtikrinti
vaikq psichikos sveikatos ir
emocing gerovg,
prie5mokyklines grupes
ugdl.tiniai dalyvavo
prevencinej e programoje

,,Zipio draugai", ugdeme
socialinius ir emocinius
sunkumq lveikimo
gebej imus. Prieimokyklines
grupes ugdytiniai lsitrauk6 i
ilgalaiki projektq,,Zaidimas
moko".
1.2.2. lgyv endinant vaikq
fizinius, emocinius, judejimo
saugumo ugdymo poreikius
aukletoj os parenge vaikq
sveikatos stiprinimo ir
saugojimo plan4.
Kasdienines veiklos metu
grup6se vykdomos visos
fizines veiklos formos,
grupese, tevams skirtuose
stenduose skelbiama
informacija apie sveikq
gyvensene sveikatos
stiprinimq parengti
informatyvis lankstinuliai
sveikos gyvensenos
klausimais, skelbiama
informacij a internetindj e

svetaineje.
1.2.3. Atliktas l-3 metq
amZiaus vaikq adaptacij os
tyrimas ankstyvoj o amZiaus

,,Nykstukq" ir,,PeledZiukq"
grupese. LopSelio-darZelio
aukletojos, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui teike
konsultacij as tevams del
pagalbos vaikams
adaptaciniu laikotarpiu.
Direktore teike tevams
konsultacijas del kasdienines
vaikq veiklos, saugios
emocines aplinkos k[rimo.



1.3. Edukaciniq
erdviq klrimas,
ugdymo
aplinkos
pritaikymas

ivairiq poreikiq
vaikams.

1.3.1. {gyvendinti
Lietuvos higienos
norma HN 131 :2015

,,Vaikq Zaidimq
aiksteles ir patalpos.
Bendrieji sveikatos
saugos
reikalavimai".
1.3.2. Higienos
norm4 taikyti
ikimokyklinio
ugdymo istaigose,
Lietuvos higienos
norma HN 75:2016
,,Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
ugdymo programq
vykdymo bendriej i
sveikatos saugos
reikalavimai.

1 .3. I . Atlikta pagrindine
metine kontrole, vaikq
Zaidimq aikBteles
atitikties ir rizikos
vertinimas. Paskirti
atsakingi asmenys ir
sudarlta Zaidimq
aik5teles irangos
kontroles komisija.
1.3.2. Lop5elio grupeje
sumontuoti elekftiniai
radiatoriai uZtikrinti
tolygi4 Silumq esant
didesniems 5aldiams.

1 .3.1 . Atlikta pagrindine
dviejq Zaidimq aik5teliq su
kompleksu atitikties ir
rizikos vertinimas.
Paskirti aik5teliq prieZiurai
atsakingi asmenys ir
sudarytas Zaidimq aik5telirl
Irangos kontroles komisija
(direktoriaus 201 I -12-3 1

isak. Nr. V1-145)
1 .3.2. Pagal Lietuvos
higienos normos IIN
75:2016 reikalavimus
uZdetos apsaugos ant laiptq
tureklq, uZdetos apsaugos
ant Sildyrno radiatoriq,
grupiq tualetuose
sumontuotos tr[kstamos
pertva.ros tarp sanitariniq
mazgq, sporto sal6je uZdetos
apsaugos ant Sviestur,rl ir
apsauginis tinklas ant langq.
Sutvarkyas apSvietimas

,,NykStukr]" ir
prieSmokyklineje

,,Pasakoriq" grupese.
Grupese senos nesaugios
Sventinds girliandos
pakeistos naujomis
saugiomis. Strieldiq
ikimokyklinio ugdymo
skyriaus val gyklos patalpos
perdarltos i aktq salE, kuria
gali naudotis,,Zuikudiq"
grupes ugdy.tiniai ir visa
darZelio bendruomene.

1.4. KokybiSkas
vaikq ugdymas
bendradarbiaujant
su Seima ir
pasitelkiant
mokyklq patirti.

1.4.1. {sig1{i
SiuolaikiSkq
ugdymo priemonirl.
1.4.2. Gerinant
vaikq ugdym4,
hrtinti grupiq
bibliotekeles.
1.4.3. Gerinant
bendravim4 ir
bendradarbiavimq
su tevais, bus
vykdomos akcijos,
klrybines parodos,
konsultacijos
tevams, edukacijos.

1.4.1. {sigy.ti Sviesos
stalai.
1.4.2. UZsakyta naujq
knygq, atlasq ir
leidiniq.
1.4.3. Suorganizuoti 8
renginiai: projektas

,,Girinio Ziemos
linksmybes", sausio l3-
tosios akcija,
UZgaveniq Svente

,,Salta Ziema Salin eina,
jau pavasaris ateina",
edukacija ,,KiauSiniq
marginimo tradicijos",
atvira kiino kultfiros

1.4.1. 2019 metq pabaigoje
darZelio edukacines erdves
pasipild6 5iuolaikiSkomis
sensorinemis, terapinemis
ugdymo priemonemis.
Modemus Sviesos stalas,
spalvas keidiantis,
tyrinej imams su vandeniu,
Sviesa ir smeliu skirtas
Sviesos stalas-Sulinys,
sensoriniai indai-burbulai,
skirti skysdiq tyrindj imui,
laiko tekmei, dinamikai
stebeti, naudoj ami kaip
raminanti susikaupimo
priemone, logopedinems

7



1.4.4. Atlikti
ugdymo paslaugq
tyrim4, kuris
parodys vaikq
emocing savijaut4
Seimoje ir ugdymo

!staigoje.

veikla, sporto Svente

,,Spalvota vaikyste",
Sventine rudenine
fiesta, parodos,,Rudens
stebuklai",,,Kaledine
paroda", adventine
vakarone su Seimomis.
1.4.4. Sudarltas
klausimynas, jis
aptartas bendruomen6j e
ir su tevais, i5vados
naudojamos istaigos
veiklai ir mikoklimatui
gerinti.

pratyboms skirta apvali
Sviesos lenta, geometriniq
formq, skaidiq, raidelir4.
gamtos resursq ir spalvq
paZinimui - tai inovat).vios
priemonds, skatinandio s ne
tik smagiqj4 edukacij4 ir
emocinio intelekto ugdymQ.
1.4.2. UZsakltos naujos
knygeles: ,,Mediiai",
,,Pabdk nuo viStos",
,,Darbeliai vaikams" ir kt.
1.4.3. Gerinant bendravim4
ir bendradarbiavim4 su
tevais, suaktywinta grupiq
tevq komitetq savivalda
(direktoriaus 2019-l 1- 18

isak. Nr. V1-123),buvo
vykdomos akcijos,
kfirybines parodos,
konsultacijos tevams,
edukacij os, organizuoti
veiklos plane uZplanuoti
renginiai, vykdyta jq sklaida
darZelio intemetineje
svetaineje ir socialiniame
tinkle Facebook

Ot1pqlgr&arelis.ple!4llm.
It"/). Prie5mokyklinds grupes
ugdytiniai vyko i Trakus,
ten dalyvavo keliose
edukaci j ose (201 9 -0 5 -24

isak. Nr. V1-54).
Organizuotos edukacines
pamokel6s t€vams
(glob6jams): ,,Lvaki\
gamyba", ,,Dovaneles
artimiesiems",,,AS-j aunasis
mokslininkas"
1.4.4. Pradetas kurti
klausimynas ugdymo
paslaugq tyrimui atlikti.

1.5. Tobulinti
bendrqsias ir
vadybines
kompetencij as .

Sudaryti s4lygas
mokytojq ir kitq
bendruomenes
nariq
kompetencijoms
uedlti.

1 .5.1 . {gytos naujos
bendrosios ir
vadybines
kompetencijos.
1.s.2. lgytq
gebejimq ir
kompetencijq
taikymas sudarys
s4lygas siekti
auk5tesnes kokybes.

1 .5. 1. Dalyvauta bent
trijuose kvalifi kacijos
tobulinimo renginiuose,
su Svietimo naUjovemis
supaZindinta darZelio
bendruomene.
1.5.2. 90 proc. pedagogq
dalyvaus ne maZiau kaip
viename kvalifikacijos
tobulinimo renginyje.

1.5.1. Dalyvauta ne maZiau
kaip 3 kvalifikacijos
tobulinimo renginiuose:
1.5. 1. 1. Seminaras,,Pamokos
studij os metodo taikymas
ugdymo(si) praktikai
tobulinti); 1 .5.1 .2.

,,NovatoriSkq ugdymo(si)
praktikq taikymas gerinant
mokiniq moklrnosi



1.5.3. Ne maZiau kaip 10
proc. pedagogr+ vykdys
sklaid4. Metodiniai
pasitarimai,,Auklej imas
pasakomis - Simtmedius
gyvuojanti tradicija.
Kokia jos paslaptis?" ir
,,Vaidyba - vaikq
menines i3raiSkos forma
ikimokyklinej e istaigoje
,,ZaidLiarne teatr 4"" .

L5.4. 50 proc.
aptamauj andio personalo
dalyvaus profesiniuose
mokymuose.

;1.5.1.3.
.,Ugdymo istaigq veiklos

1.5.2. 100 procentrl

(direktoriaus isak.: 201 !)-04-
l9 Nr. Vl-37, 2019-05-20
Nr. V1-50, 2019-10-29 Nr.
Vl-116, 2019-11-29 Nr. V1-
133, 2019-12-10 Nr. V1 -138.
1.5.3. Ne maZiau kaip 10

clarZclyje,,Gintarelyje"

tugdymo pedagogq metodinio

,.Vaidybine vcikla-viena i3
vaiko kiirybi Skumo ugdymo
formq" gerda praktine
patifiimi dalijosi ir

darZelio aukletoios Sanclra
Janauskiene ir Loreta

2019-05-09 paZyma Nr.
(1.10) D3-206),
ikimokyklinio ugdymo
pedagogq metodinio btrelio
pasitadme,,Auklej imas
pasakomis - Simtmedius
g).vuoj anti tradicija. Kokia
jos paslaptis?" gerqja
praktine patirtimi dalijosi ir

darZclio auklctoios Dale
iulioniene ir Lijana

ite 1ISPT 2o1g-11-
Nr. (1.10) D3-

dalvvavo seminare
(direktoriaus 201 9-03-l ti

isak. Nr. (1.3)-V1-26),
irekhriaus pavaduotoja
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seminanrose, konferencijose,
kvalifi kacij os tobulinimo
renginiuose (direktoriaus

isak.: 2019-03-19 Nr. Vl-28,
2019-05.07 Nr. y 1-47, 48,
2019-10'08 Nr. Vl-109,
2019-10.23 Nr. V1-1 14 ir
kt.), buhaltere dalyvavo
seminare (direktoriaus 201 9-
l1-06 isak. Nr. Vl-120),
iikvedys dalyvavo darbq
saugos mokymuose ir vieSqiq
pirkimq seminare
(direktoriaus 2Ol9-1 1 -04
isak. Nr. V1-118).

3. [iZduot] s ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustai]-tos, bct iwkdvtos
buvo atlikta svari Yeiklos rezultatams

UZduotys / veiklos Poveikis Svietimo istaigos veikla
3. 1 . UZtikrinti
ugdymo(si) aplinkq
estetiSkum4,
saugumq, ivairovg

3.1 .1 . UZtikinta ugdltiniq veikla lauke. Esteti5kai
edukacines lauko aplinkos, skatinamas
I5montuotos senos, nesaugios Zaidimq aik5teles,
nauji Zaidimq kompleksai maZesniems ir di
pastatyta pavesine, nupirktos trys lauko lauko . Pasodintos
kalnines puSaites.

3.1.2. Organizuotas vaizdo stebej imo kamerq sistemq irengimas
,,Gintardlio" ir Strieldiq ikimokyklinio ugdymo skyriaus lauko erdvese.
3.1.3. Kaip prevencin6 priemone skatinant j austis saugiai ugdytiniams ir
darZelio darbuotojams, sudarl.ta civilinio draudimo tutartis ir nuo
nelaigringq atsitikimq draudimas ugdytiniams.

j jq irengti du

3.2. SumaZinti
savivaldybes biudZeto
iSlaidas darbo
uZmokesdiui

3.2.1. I5 UZimtumo tamybos prie Lietuvos R".publikor rocialir,"t
apsaugos ir darbo ministerijos (ESF projektas ,,Pasinaudok galimybe,.)
gavome finansavim4 7 04,66 EUR t. y. 50 proc. dydiio subsidija darbo
uZmokesdiui kompensuoti, idarbinant jq tamybos siundiamq asmeni.
3.2.2. Nutraukus darbo sutartis su dviem ilgamediais istaigos
darbuotojais, optimizavome darbo vietas, todel istaigoje neliko
apdraustqiq asmenq, kuriems apskaidiuotos papildomos
draudZiamosios pajamos ir MMA ,,ti 2019 m. 12 m6n. PamaZinome
300 eunl savivaldybgs biudieto iSlaidas.

3.3. Administruoti
{staigos intemeting
svetaing ir darZelio
puslapi socialiniame
tinkle Facebook.

3.3. 1. Nuolatinis darZelio administracines, tevams, istaigos
bendruomenei ir visuomenei skirtos informacijos atnaujinimas.
3.3.2. Naujausiq teses aktq, susijusiq su priemimu i istaig4, mokesdio
lengvatq taikymu, neformaliojo Svietimo veiklomis, smurto ir patydiq
prevencija, korupcijos prevencija, ir kt. talpinimas.
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III SKYITITIS
PASIIiK'fU I{EZtrLTA',t'U VyKDANT Uzr)UOTIS ISltVEIrl'tNTMAS IR

KOMPETENC r,t [i Trl) r]ULINI\.r AS

6.

3.4. UZtikinti vaikq | 3.4.1. Inicijuotas Ekstremaliq situacijq vatdymo plano atniujinimas, su
ir darbuotojq I planu supaZindinti darbuotojai. Jie apmoklti, kaip elgtis gavus
saugumq I praneSim4 apie irykusi ar numanom4 ekstremalq iryki.

3.4.2. Paruoitos ir iteisintos naujos gaisrines saugos instrukcijos.
Darbuotojai apmokyti, kaip elgtis gaisro atveju.
3.4.3. Nupirkta Svaros ir higienos prekiq uZ 800 eurq, grupes aprupintos
naujais dulkiq siurbliais bei Svaros uZtikrinimo irankiais.
3.4.4. Atnauj intos grupiq vaistineles.

Sicktini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj antis

vertinama, ar nustatytos
Pasiekti rezultatai

ir jq rodikliai

kdant uid uotis isivertinimas

['Ttluotirl jr 1 kdr mo ]prai)mrs PaZynimas atitinkamas
langelis

5.1 . UZduotys ivykdyos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo rodiklius Labai gerai E
5.2. UZduo[s i5 esmes ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius Gerai lX

5.3. [vykdyos tik kai kurios uZduotys pagal sutartus vertinimo rodiklius Patenkinamai []
5.4. UZduotys neivykdyos pagal sutartus vertinimo rodiklius Nepatcnkinamai [l

Patobulintos
6.1. Profesinio tobulejimo bendradarbiaujant (iSklaus1.tas seminaras ,,Pamokos studijos metodo
taiLym^ ugdymo(si) praktikai tobulinti)
6.2. Pagilintos Zinios apie komandini darbq, konfliktiniq situacijq sprendim4, nesmurting
komunikacijq, savivok4, socialini emocini ugdym4 ikimokyklinio ugdymo istaigose
(kvalifikacijos tobulinimo konferencija ,,DarZeliq bendrystes erdve. Kedainiq regionine
konferenci j a"), 201 9 -03 -21
6.3. Patobulinau bendr4sias pedagogo kompetencijas bei pagilinau bendravimo anglq kalba
igfdZius (Erasmus+ programos KA1 pagrindinio veiksmo projekto ,,Novatori5kq ugdymo(si)
praktikq taikymas gerinant mokiniq mokymosi pasiekimus" anglq kalbos kursai),2019-02-27 -
2019-04-04
6.4. Pagilintos Zinios apie ankstyvojo amZiaus vaikq ugdym4, turini ir kokybg, vaikq inZinerinio
m4stymo ugdym4, inovatyvias praktikas (tarptautine moksline-praktine konferencija

,,lnovacijos vaikq darZelyj e 2019"), 2019 -05 -09
6.5. Patobulintos fstaigos ir asmeninio vertinimo ir isivertinimo kompetencijos (I{MVA
vykdomo projekto ,,Neformaliojo vaikq Svietimo, ikimokyklinio, priesmokyklinio ir bendrojo
ugdymo vertinimo, isivertinimo tobulinimas ir pletote" konferencija ,,Ugdymo istaigq veiklos
kokybes tobulinimas ugdytinio p aiangal"), 20 1 9-05 - 1 0
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6.6. Patobulintos komunikavimo ir profesines kompetencijos l,,neiulrztais g.isto mot<yrno
patirtis Estijos Svietimo istaigose"), 2019-05- 15 - 2019-05-16
6.7. Patobulinau lyderystes kompetencij4 @rojekto ,,Lyderiq lujkas :" ,..rrginy. ,J_ydery.tes
svarba ankstyvaj ame ugdyme"), 2019-10- 10
6.8. Pagilintos Zirios
ir paslaugrl teikimas"), 2019- 10-22
6.9. Pagilintos Zinios apie emocini vaikq ugdym4 ir patobulinta emociskai saugios aplinkos
klrimo kompetencija (,,Vaikrl emocine gelove 2030"), 2Ol9-lO-24
6.10. Patobulintos kurybi5kumo, strateginio planavimo kompetencijos ,,Nacion-orinis
ikimokyklinio ugdymo forumas: vaikystes pasaulis 2.0", 2}lg-11-07
6.11. Patobulinti gebejimai kurti lvairaus amZiaus mokiniq ugdymui pritaikytas edukacines
aplinkas (edukacine iSr,yka-seminaras ,,Edukaciniq erdviq ltaka ugdymo kokybei. patirtinis
ugdlrnas matematikos pamokose"), 20 19-12-13

kurias nor6tu tobulinti
7.1 . Emocinio ir socialinio intelekto svarba pro&siniame gyrenl."e
7.2. Strateginio Svietimo istaigos valdymo kompetencija lpalunt ios moty."uisi Lulturos,
susietos su strateginiais tikslais ir grindZiamos etikos principais ir vertybemis, kurimas)
7.3.

9,w- _-47 r/,xttil,-; *;
t ( (vardas ir pavarde) (data)

SKYRIUS

(Svietimo istaigos vadovo

IV
VEITTINIMO PA(JITINDIM4S IR SIIL\ MAI

\V.gi\S!

8. fvertinimas, jo

(mokykloje - mokyklos

igaliotas asmuo, Svietimo pagalbos v ioh.2S
saviyaldos institucijos igaliotas asmuo

(data)

lb ,ra,/oart" r..<.o ,?2flrr1,
2"b .-r"rY"b

d.-[hS
ihasd
,aila/v 3

,EluB H:Iruls,rqmpt1l
9. fvertinimas, jo pagrindimas ir sitrlymai:
Lnoor/d, >/-^ /-Yo n*.&tL/a ,-or1

(para5as

Prienq ajono savivaldlbbs neas lr, ,- Ol -Z f
qff4ff"isWtrdftLuskas (data)(Svietimo jstaigos savininko teises ir

pareigas lgyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

Galutinis meq veiklos ataskaitos ivertinimas Q e 24/
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IV SKYRJUS
KrTV METV VETKLOS UZDUOTYS, REZULTATAT IR RODIKLTAT

I0. Kitq mctq uZduotvs
(nustatomos ne maZiau 3 ir ne 5

l.liduotvs Siektini rezultatai
Rezultatrl vertinimo rodikliai (kuriais

vadovauj antis vertinama, ar nustaty'tos
uZduotys ivykdttos)

10.1. Telkti kolektyv4
sustiprinti
bendradarbiavim4 su
t6vais.

10. 1.1. Suakt).vinta tevq
komiteto veikla.
10.1 .2. Dides tevq,
dalyvaujandiq ivairiuose
lop5elio-darZelio
renginiuose,
bendruomeniSkumas,
didesnis demesys vaiko
ugdymui(si).

10.1.1. Atgaivinta Tevq komiteto
veikla, kurios iniciatyva vyks ne
maZiau kaip 2 bendruomenes renginiai.
10.1 .2. Per metus fvyks ne maZiau kaip
2 tenl susirinkimai. Grupiq t6rq
susirinkimuose dalyvaus 80 proc. tevq.
Tradiciniuose lopJelio-darZelio
renginiuose dalyvaus ne marZiau kaip
20 proc. telq.

10.2. Telkti kolektyv4
mokymosi pasiekimq
gerinimui.

10.2.1 . Pasirengta integruoti
socialiniq-emociniq
ikimokyklinio amZiaus
vaikq igfldZiq lavinimo
programq ,,Kimochis".
1 0.2.2. Kokybi5kai suteikta
psichologo pagalba jos
reikiantiems.
10.2.3. Suaktyvinta vaiko
geroves komisijos veikla.
1 0.2.5. Parengtas ugdymo
kokyb€s kriteriiu apra3as.

1 0.2. 1. {gyvendinama 2 ikimokyklinio
ugdymo grupese,,Kimochis"
programa: ugdomas emocinis
intelektas, skatinamas pozi[ruus
elgesys. lavinami bendradarbiavinro

igudZiai, lavinamas vaiko charakteris.
1 0.2.2. Suteikta psichologo pagalba
kiekvienam jos reikiandiam ugdyiniui.
1 0.2.3. Parengtas pagalbos teikimo
tvarkos apra5as (VGK).
10.2.5. Parengtas Ugdymo kokybes
kriteriiq apra5as.

10.3. Inicijuoti
edukaciniq erdviq
modemizavimq ir telkti
kolektyvq kiirybiSkai
pritaikyti ugdymo
aplinkas, o entuotas

ivairaus amZiaus vaikq
judejimui.

10.3.1. Modemizuotos
ankstyvojo ir ikimokyklinio
amZiaus grupiq ugdymo
aplinkos, pritaikant j as

ivairaus amZiaus vaikams.
10.3.2. lkurtos edukacines
erdves grupiq laiptinese:
didesnis demesys vaikq
paZinimo ir komunikavimo
kompetencijq ugdymui.
1 0.3.3. Konfidencialiai
teikiama psichologo
pagalba uZdarame kabinete.
1 0.3.4. Atnaujintos lauko
Zaidimq ir Zaliosios
edukacines zonos Strieldiq
ikimokyklinio ugdymo sky.

1 0.3. 1. Surenoruotos ankstyvojo
amZiaus ,,Nyk5tukq" grupes ir
ikimokyklinio ugdymo,,BoruZiukq"
grupes, edukacines erdves pritaikltos
vaikq ugdymo(si) poreikiams.
10.3.2. fkurlos edukacines erdves
keturiose laiptinese (vaikai eidami i
darZeli, lauk4 ar i namus laiptinese gali
tobulinti skaidiavimo ir geometriniq
fi glrq paZinimo igiidiius).
10.3.3. lrengtas atskiras kabinetas
psichologui.
10.3.4. lrengtas Siuolaiki3kas Zaidimq
kompleksas Strieldiq ikimokyklinio
ugdymo skyriaus lauko edukacinese
erdvese, i5montalus nesaugq Zaidimq
inventoriq.

10.4. Organizuoti
darbuotojq vertinimq,
koordinuoti pedago ginio
darbo stebesenos
procesus ir sudarlti
s4lygas darbuotoig

10.4.1 . Stebesenos/
refleksiniq pokalbiq i5vadq
pagrindu planuojamas
grupes veiklos tobulinimas,
pedagogq kvalifi kacijos
kelimas.

10.4.1.1.Organizuota ugdomojo darbo
stebesena: administracijos (ne maZiau
po dvi ,,Ryto rato" veiklas, organizuoto
renginio), kolegialaus stebejimo $agal
metodiniq grupiq planus).
10.4.1.2. Pravesti metiniai refleksiniai
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kvalifi kacijos kelimui,
gerosios patirties
sklaidai.

10.4.2. Darbo apmokejimas
grindZiamas darbuotojq
vertinimo iSvadomis.
10.4.3. UZtikintas
tikslingas darbuotojq
kvalifikacijos tobulinimas ir
tam reikalingq fi nansiniq
iStekliq veiksmingas
panaudoj imas.

pokalbiai su visais pedagoginiais
darbuotojais.
I 0.4.2. PasiraSyos visq nepedagoginiq
darbuotojq darbo vertinimo i5vados,
suderintos metines uZduotys,
1 0.4.3. 1. Orgaaizuotas seminaras

istaigos darbuotoj ams apie darbuotojq
metini vertinim4.
10.4.3.2. Skaity'tas praneSimas
respublikineje konferencijoje apie
emocini ugdymq ankstyvaj ame
amZiuje.
10.4.3.3. Ne maZiau 90 proc. pedagogq
dalyvaus bent viename kvalifikacijos
tobulinimo renginyje. Ne maZiau kaip
I 0 proc. pedagogq vykdys gerosios
patirties sklaid4.
10.4.3.4.50 proc. aptamauj andio
personalo dalyvaus mokymuose.

10.5. Sustiprinti vaikq
sveikatai palankios
mitybos maitinimo
organizavim4 itraukiant
i procesus darZelio
bendruomenE:
aukletojus, jq padejejus,
tevus, sveikatos
prieZinr4 mokykloje
atliekandiq specialistg,
maitinimo tiekejo
atstovQ.

10.5.1. Atlikta vaikq
maitinimo stebesena
perspektyviniq valgiara5diq
patobulinimui.
10.5.2. Su Lop5elio-
darZelio taryba perZilreti
jau valgiara5diai, atlikta jq
analize, pateikti pasiilymai
maitinimo paslaugos
teikejui del jq patobulinimo
10.5.3. Inicijuotas
valgiaraSdiq parengimas
alergiSkiems vaikams.
10.5.4. Inicijuotas
maitinimo paslaugq
pirkimas laikantis vie5qjq
pirkimq istatl,rno.

10.5.1 . Parengtas ir direktoriaus
isakymu patvirtintas valgiaraSdiq ir
vaikq maitinimo atilikties stebdsenos
Zumalas, kuris pildomas nuolat,
stebima patiekalq kokybe.
1 0.5.2. Atlikta esamq valgiaraSdiq
analize ir po pateikto pasiiilymo
maitinimo paslaugos teikejui del
valgiaraSdiq tobulinimo, pakoreguoti
valgiara5diai.
I 0.5.3. Parengtas valgiarastis
alergi5kiems, tam tikry produktq
netoleruoj antiems vaikams.
1 0.5.4. Atliktas maitinimo paslaugq
pirkimas iki 2020 m. liepos men.
laikantis vie5qjq pirkimq istatymo.

11. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduot-vs gali buti nelvykdl,tos (aplinkyb6s, kunios gali
turdti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

suderinus su Svietimo istai vadovu
I 1 .1 . Nepakankamas finansavimas
I 1.2. ZmogiSkieji fakto4gi (laikinas nedarbingumas, darbuotojq liiiia)
1ffi"fgitg^sEl*p,helts a'
Alvydas Valc€kiusk.s

(Svietimo istaigos savininko teises ir
pareigas igyvendinandios institucijos
(dalininkq susirinkimo) igalioto asmens

b)o-ar.a/
(d"t")(parasy,z t (vardas ir pavardd)

&ao-d-2f
(d",")(vardas ir pavardd)

pareigos)

)a/4*-


