
Vilniaus lop5elis-darZelis,,Drevinukas"

(Svietirno jstaigos vadovo vardas ir pavarde)

2019 METU VEIKLOS ATASKAITA

Nr.
(data)

Vilnius

I SKYRIUS
STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS PI,ANO IGYVENDINIMAS

(Trumpai aptariamos Svietimo lstaigos strateginio plano ir istaigos metinio veiklos plano jgyvepdinimo kryptys ir
pateikiami svariausi rezultatai bei rodikJiai)

Vilniaus lopSelio-darZelio ,,Drevinukas" 2018-2022 m. strateginiame plane ir 2019 m. metinianne

veiklos plane buvo numatyti Sie istaigos veiklos prioritetai:

1. Ugdymo(si) modernizavimas, kokybes siekis.

2. Aktyvi darLelio bendruomene.

3. Materialiniq iStekliq gerinimas, kuriant saugiq aplink4.

Siq prioritetq igyvendinimui i5kelti 3 tikslai:

1. Tobulinti ugdymo ir prieZifiros kokybg, uZtikrinant urgdymo turinio kait4, atitinkaniiia

Siuolaikinius ugdymo tikslus.

2. Pldtoti mokyklos bendruomenes bendradarbiavim4 siekiant pozityviq santykiq.

3. Gerinti istaigos materialinius i5teklius kuriant saugi4 aplink4.

AtsiZvelg,iant i istaigos strateginio plano ir metinio veiklos plarro igyvendinimo kryptis, iSskiriami

5ie svarbiausi rodikliai:
Sekmingai pl6tojama aplinka, uZtikrinanti visapusi5kq saugum4 ir skatinanti sveikos

gyvensenos nuostatas - Vadovaujantis istaigos strateginiu ir rnetiniu planais, sudaryta sveikatos

stiprinimo komanda sveikatos stiprinimo programai ,,Drevinuko kelione ji sveikatos 5alf" parengti.

Sveikatos stiprinimo programa ,,Drevinuko kelione i sveikatos Sali" buvo pateikta sveikatos

stiprinandiq mokyklq tinklo vertinimo komisijai. 2019-04-30 vertinimo komisijos sprendirnu

lstaiga pripaLinta sveikatos stiprinimo mokykla (paZymejimas Nr. SM-583). Lop5elio-darZelio

bendruomene aktyviai dalyvavo VSI ,,Tikra mityba" ir sveikatos stiprinimo fondo

organizuojamame projekte ,,Sveikatiada".2019 m. rugsejo-grr,rodZio men. ugdyiniai prieme du

i55[kius,,Nei dienos be mank5tos" ir,,Vaisiq ir darZoviq iSSUkis" (padeka 2019-10-11). Sekmingai

dalyvauta ir laimetas Siltnamis UAB ,,Palink" organizuojamame respublikiniame konkurse ,,lki

Sodindiusr 2019" (l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-03-01 Nr. V-7.1, Siltnamio Priemimo-

perdavimo aktas 2019-05-20 GR-94)

fstaigos pedagogai sekmingai isitrauke i respublikines ikimokylcliniq istaigq darbuotojq asociacijos

,,sveikatgs Zelmeneliai" veikl4, fvyko vaikq Sa5kiq turnyras, dalyvavo 8 darZeliq komandlos. (l.e.p.

direktoriaus isakymas 2019-01-08 Nr. V-2,,Del turnyro,,Sa5kiq Salyje nuostatq tvirtinimo ir

renginio organizavimo"). Priesmokyklines grupes 6 ugdytiniai dalyvavo Vilniaus top5elyje-

daii.elyje,,Vandenis" sveikatingurno renginyje ,,Aktyvus judejimas edukacinese erdvese" (l.e.p'



direktoriar-rs isakymas 2019-03-29 Nr. U-22 ,,Del leidimo dalryautis projekte ,,Aktyvus judejimas

edukaciner;e erdvese"). 2019-04-10 istaigos lauke sportui skirtoje erdveje ivyko sveikatingumo

akcija ,,Aii begu-2019" (l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-03-29 Nr. V-15 ,,D01 sveikatingumo

akcijos ,,AS begu -2019" organizavimo").

Pedagogai sekmingai kele kvalifikacij4 sveikatos stiprinimo temomis: ,,Ikirnokyklinio amZiaus

vaikq socialiniq emociniq kornpetencijq ugdymas"(l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-02-111 Nr. P-

46),,,Socialinis emocinis ugdymas darZelyje: iS5ukiai aukletojui ir galirnybes vaikui" (l.e,p.

direktoriaus lsakymas 2019-03-01 Nr. P-55), ,,Ikimokyklinio ermZiaus vaikq sveikatos ugdymas:

Zingsnis po Zingsnio link sveikatos kompetencijos" (1.e.p. direktoriaus isakymas 2019-04-19 |Jr.

P-101), ,,F izind veikla, lavinanti vaikq raid4" ( l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-11-13 Nr. P-31 0),

Patvirtintas ir sekrningai igyvendintas VGK veiklos prie,moniq planas (l.e.p. din:ktoriaus

isakymas 2019-09-06 Nr. V-38). GlaudZiai bendradarbiaujama su Vilniaus perJagogine

psichologine tarnyba ir Vilniaus m. ,,Senamiesdio psichologine studija". Vaiko geroves k.omisijos

nariai kele kvalifikacij4 paskatose ,,Vaiko geroves komisijos veiklos gerinimas" ( Le.p. direktoriaus

!sakymai '.2019-10-14-19 Nr. P-274,P-275). Sekrningai ivyko Vilniaus pedagogines psichologines

tarnybos psichologes 4 dienq mokymai tevams tema ,,Efektyvios tevystes ig[dziq formavimas

(l.e.p.direktoriaus lsakymas 2019-03-08 Nr. V-11,1), ir paskata tevams Vaikq saugumas

kibernetinLeje erdveje"(l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-08-28 Nr. V-35)" Viso dalyvavo 23 Seirnq

atstovai.

Parengtos ir patvirtintos ,,Moksleiviq nelairningq atsitikirno tyrirno ir apskaitos nuostatos"

(l.e.p.direktoriaus isakymas 2Ol9-03-29 Nr. V-i6). Visi pedagogai supaZindintipasiraSytinai.

priesrLokyklinio ugdymo pedagogai igyvendina tarptautini socialiniq gebejimq l,lrograrm4

,,Zipio draugai". 2 prie5mokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo ,,Z'ipio draugai" pedagc,gq

kvalifikacijos tobulinime(l.e.p. direktoriaus isakyrnas 2019-03-22 Nr. P-81). ,,BoruZdliq" grupds

pedagogai ugdornajame procese taiko socialinio-emocinio ugdyrno program4 ,,Kimoohi", kuri

padeda vaikq geroves kiirimui, ypating4 demesi skiriant emociniam saugumui. 1 ikirnokyklinio

ugdyrno pedagogas 2019-03-01 dalyvavo su stendiniu prane5imu Vilniaus m. savivaldybeje

organizuojarrrame respublikiniame pedagogq forume,,Apie emocijas iSmokime kalbeti linksmai".

Nuoroda: blikiniame-ikinrok,vklinio -ugd),rno-

pqd-pgagu-te!urxc/

Glaudaus bendravimo ir bendradarbiavimo deka sekmingai aktyvinama lstaigos

bendruomen€. 2019 rn. pavasar!, priimant naujai atvykusiq ugdytiniq tevus(globejus) indLividualiai

konsultavau adaptacijos klausimais. Parengtas informacinis lankstinukas. 2019 m. rugsejo mLen.

visuose jistaigos grupese pravesti teveliq susirinkimai. (8 grupes), Metq begyje suorganizuoti

papildomai 4 tevq susirinkimai aktualiems klausimams sprgsti. Vaikai kartu su teveliais aktyviai

dalyvavo lvairiuose projektuose, renginiuose, Sventdse, i5vykorie (ivyko l6 i5vykq)

(r.vr,vr,r,.vilniausdrevinurkas.lt). Didelio pasisekirno pavasari sulauke ,,Drevinuko knygq f'estivalis".

(!teiktos 8 padekos grupiq teveliq bendruomenems). Ruden! sekmingai igyvendintas edukacinis

projektasr ,,Tai darZoviq tas graZumas, maistingumas ir sveikumas" (l.e.p, direktoriaus isakyrnas

2O1g-0g..30 Nr. V-45). Padekos ra5tu buvo apdovanotas m[sq pedagogq inscenizuotor; istorijos-

pasakojimo apie darZoves ir vaisius autorius t.y. vienas i5 ugdytiniq teveliq'

Ugdytiniai aktyviai dalyvavo renginiuose uZ istaigos ritrq: ,,Mes Lietuvos vaikai" (l.e.p.

direktoriaus isakymas 2019-02-l9Nr.U-12),,,Kelione imuzikos Sali" ( l,e.p. direktoriaus isakyrnas

2019-11-08 Nr. U-103)



30 oh Pedagogq kele kvalifikacij4 seminaruose temomis ,,Efektyvus pedagogo bendral'imas su

tdvais" (l.e.p. direktoriaus isakymas 2019-01-17 Nr. P-22.1,2019-04-01 Nr. F-87'l,l,,,Kaip

bendrauti su ypad neklusniais vaikais?", ,,4 Zingsniq rnodelis apie tai, kaip i5vengJi

priejgyniaujandio vaiko kovos prieS suaugusi" (l.e.p. direktoriatrs isakyrnas 2019-04-04 Nr. P-89),

Siekiant sekmingos bendrystes darbuotojq tarpe, sekmingai suorgan\zuota (2019-0t5-01-02)

paLintine i5vyka iGdans4, aplankant Malborko pili (dalyvavo 55 oh darbuotojq), Kaledq prolla

lstaigoje vyko darbuotojq tarpe dekingumo akcijos: ,,Po angelo sparnu", ,,Baltasis dramblys".

20lg-12-I8 suorganizuota sekminga darbuotojq pramoga ,,Karolinos boulinge" (dalyvavo 65%o

darbuotojq).
Sekmingai atliktas istaigos veiklos kokybes isivertinimas (l.e.p. direktoriaus isakymas 20 t9- 1 I - I I

Nr.V-60). Veiklos kokybes lsivertinirno i5vados pristatytos jistaigos bendruomenei (visuotinis

darbuotojq susirinkimas 2019-11-26, tdvr4 komitetq nariq, darZelio tarybos ir admin:istracijos

susirinkimas 20 I 9- 1 1 -28).

Sekmingai turtinamos istaigos interjero ir eksterjero erdvds, kurio yra sarugios ir
skatinaniios sveikos gyvensenos nuostatq formavim4 - istaigos vidiniais finansiiniais ir

Zrnogi5kaisiais i$tekliais suremontuotos ,,.{Zuoliukq" ir ,,BoruZeliq" darZelinio amZiar"rs grupiq

erdves. Pagal higienos normas lrengtos spintos poilsio diuZiniams sudeti (viso 46 vnt.).2019 m.

kovo men. kreiptasi iVilniaus savivaldybg del papildomq lesq skyrimo remonto darbams' Vilniaus

rn. savivaldybes Svietimo, kultriros ir sporto departamento isakymu 2019-05-15 Nr.l5-1119119

(2,1,4E-KS) skirta 23 700 eur. sanitariniq mazgq ir lietvamzdZiLq atnaujinimui. Sekmingaipakeisti

viso pastato lietvamzdLiai ir suremontuoti ,,Zuikudiq" Ir ,,'{Zuoliukq" grupiq sanitariniai mazg,ai,

Sekrnirrgai turtinamos lauko erdves. Pakeistos 2 smelio deZes (,,Srnalsudiq", ,,Zvirbliukq"

lopSelinio amZiaus lauko aik5telese), irengtos dvejos supynes ,,Nyk5tukq" ir ,,BoruZeliiq"

ikirnokyklinio amZiaus lauko aikStelese.

Grupiq aplinkos papildytos naujornis sekcijomis (,,Zvirbliukq", ,,BoruZdliq'0, ,,'{Zuoliukq",

,,peledZiukq" grupds. Grupese pakeisti 5 ra5omieji stalai. 2019 m. spalio rnen. isigyta z[6 vnt'

higienas normas atitinkandiq diuZiniq ! ,,PeledZiukq" ir,,Bitudiq" priesmokyklines grupes. {sigyta

patalines - 75 komP.

{staigos virtuve, visos grupes papildytos inventoriumi, indlais, priemondmis, atitinl,landiomis

higienos reikalavimus.

tnterjero ir eksterjero erdves tampa vis labiau orientuotosr i Siq dienq ugdytiniq

stiprinaniiios vaikq frzing, psichinq ir emocing sveikat4.

II SKYRIUS
METU VBIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

Itatai

latai ir jq
irai

landZio nnen.

;ursais leLuke

iklralrindin metu verKlos rezu

Metrq uZduotys
(toliauL- uZduotys)

Siektini reziltatai

Rezultatq vertinimo
rodikliai (kuriais

vadovaujiintis
veftinama, ar

nustatltos uiiduotYs

ivykdytos)

Pasiekti rezul
rodikli

2019 m.
vidiniais

bala
resu

l.l . Modernizuoti
ugdyrno ir ugdymosi
bazg.

Siekiant ugdymo(si)
aplinkos gerinimo,
atliktas patalPrl

2019 m.III ketvirtis
2 grupiq patalPq

remontas. Lauke



,. | .^^^,-:--.fr | -menlne

inuko" 
I

ne erdvq. I riiruLkas.

sprendimai"
,,BelaidZio

del
tinklo

prapletimo darbq".
20 1 9 m. rugsejo-gruodZio
men. nupirkti 2

kompiuteriai, atnaujinta
programine iranga 3

kompiuteriuose.
Patobulintos ir jrengtos 5

kompiuterizuotos darbc

vietos: ,,.{iruoliuk.q"
,,BoruZeliq", .,Bitudiq"

,,PeledZiukq" grupt!se

dietologo kabinete
Nupirkti 2 telerrizoriai sr

wi-Fi funkcij
(,,Bitudirl",,,,{.Zuoliukq
grupes) 1 projektoriu
PeledZiuku sruLpe).

i lauke
imq-atradimq
velg.
m. III ketvirtis,

1 interaktyvi4

m. II ketvirtis.
re darLelyie
i intterneto

q.

I t/v a ik u-rn egs truntauslqs.
kn)'gos-diena/
2019 m. irengta rnobili
tyrinej irn q-atrad i rm q

dirbtuve ).luorodLa:

http ://v i Iniausd reyuu!3s,
I t/tr- r i n cj i m u - i r- ar4gdulru:
s:rvaite/
2019 m. rugpjuriio rn(:n.

20 d. suremontuotos 2
grupes, 2 grupiq
sanitariniai mazgai.
2019 m. sausio men.

visame darZelyje
praplesta belaidiiio
interneto prieiga. Darbq
sutartis 2018-12-17
sudarlta su UAB
,,Technologiniq paslaugq

l.2.Parengfi ir
iteisinti darbo
apmok(jimo sistem4.

Igyvendintos
Lietuvos
Respublikos
valstybes ir
savivaldybiq istaigq
darbuotojq darbo

apmokejimo

istatymo Nr. XIII-
198 9 straipsnio

2019 n. I ketvirtis
Papildytos darbo

tvarkos taisykles, visi
darbuotojai
pasira5ytinai
supaZindinti su darbo

tvarkos taisyklemis.
2019 m.IV ketvirtYje
atnauiinti istaigos

2019 m. sausio mdn.

100% darbuotojq
pasira5ytinai supaZindinti
su darbo tvarkos
taisyklemis (l,e.p.

direktoriaus isakymas
Nr.V-42 2018-12-10).
2019 m. gruodZio rnen.

atnauiinti visu darbuotoiu



nuostatos bei 7,2,3,4
ir 5 priedq
pakeitirnai.

darbuotojq
pareigybiq
apraSymai.
2019 m.IV ketvirtis.
parengta ir patvirtinta
darbo apmokejimo
sistema.

pareigybiq a6rra5ymai,
kurie 2020 m. I lretvirtyje
bus suderinti su DarZelio
taryba,
2019 rn. lV l<etvirtyje
parengta ir patvirtinta
Darbo
sistema

30Y"
parengtos

apnrokejirno
(l.e.p.

drrrbuotojq
naujos

direktoriaus [sakymas
2019-12-18 V-70).

redakcijos darbo sutartys.
Su kitais jau r;udarytos
naujos redakcijos darbo
sutartys.

1.3.Gerinti
specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq
turindiq vaikq
socialinqr integracij4
grupese.

Grupiq aplinkos
pritaikytos
specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq
turintiems vaikams.
Pedagogai
modeliuoja
ugdymo(si) turini,
siekia sklandZios
specialiqjq
ugdymo(si) poreikiq
turindiq vaikq
integracijos.
Ugdymo(si) procese
pilnai idiegtas
elgesio ir emociniq

Grupeje jrengti
nusiraminimo
erdves. {sigyti
sedmaiSiq, diiuZiniq.
Grupeje, kur
ugdomas autizmo
spektro vaikais
taikyti ABA
programos
ugdymo(si) budus,

formas, priemones.
Pedagogq
dalyvavimas
mokymuose d01

,,Zipio <lraugq"
priedo taikymo,
skirto specialiqjq
ugdymo poreikiq
turintiems vaikams.

2019 m. kovo lnen. lr
rugsejo men. isigy.ta: 3

sedmaiSiai (,,PeledZiukq"
ir,,{Zuoliukq" grupes).
Visose ikimoky'klinio ir
prie5mokyklinio ugdyno
grupese isigyta i,iuZiniq.
I pedagogas
prie5mokyklinio ugdymo
grupeje, kur ugdomas
autizmo spelctro vaikais
taiko ABA programos
ugdymo(si) elenrentus.
1 pedagogas dalyvavo
mokymuose de,l ,,Zipio
draugq" priedo taikymo
skirto specialiqj 14 ugdy mo
poreikiq turintiems
vaikams (l.r:.p.

direktoriaus isakynnas
2019-10-01 Nr. P-256).
2019 m. balandi:io men. 4
pedagogai dalyvavo
kvalifikacijos tobulinimo
tgstiniame seminare

,,ftraukusis ugdyrnas
Svietimo savipagalba
pedagogams ir Svietimo
pagalbos specialistarns"
(l.e.p. direktoriaus

isakymai 2019-04-08-12
Nr. P-94, P-95. P-96, P-

97\.



tos i5 dalies del nu
PrieZast s, rizikos

UZdurotvs ar veiklos, kurios nebuvo planuotos ir nustatytos, bet ivykdytos
ildoma. iei buvo atlikta ildomu. svariu istaigos veiklos rezultatams

Poveikis Svietimo istaisos veiklai
L.e.p. direktoriaus isakyrnu paskirtas
duomenq apsaugos pareig[nas (l.e.p.
direktoriaus isakyrnas 2019-04-18 Nr.
v-1e).
Parengtos in patvirtintos istaigos asmens

duomenq tvarkymo taisykles (l.e.p.
direktoriaus isakymas 2019-10-04 Nr.
v-46).
Parengtos ir patvirtintos ugdytiniq
asmens duLomenq tvarkymo taisyl:les
(l.e.p. direktoriaus isakymas 201 9-10-08
Nr. V-47).
Parengtos 1r patvirtintos
r.vwr.v.vilniausdrevin_uk+_S,..1.t tinklapio
naudojimo taisykles ir privatumo
politika (1.e.p. direktoriaus fsakyrnas
2019-10-10 Nr. V-48).
Parengta ir patvirtinta informacinitl ir
komunikaciniq technologiq naudojimo
bei darbuotojq stebesenos ir kontroles
darbo vietcrje tvarka (l.e.p. direktoriaus

isakymas 2019-i0-11 Nr. V-49).
100% darbuotojq pasira5ytinai
supaZindinrii su Siornis taisyklemisi ir
tvarkomis.
1 darbuotojas dalyvavo seminare

,,Dokumentq vaklymo peftvetrka

Lietuvoje: nauji reikalavirnai, iSS[kiai,
btitini darbai" (PaZymejimas Nr. TSC-
10992 2019-10-15).
2019 m. pasira5ytos 6 studentq praktinio
mokymo sutartis. (VU Filosofijos
fakulteto sutarlys:
2019 -03-22 Nr. 25000-SU -47 6,

2019 -03 -22 Nr. 25 000- SU -47 7,

2019 -03 -25 Nr.25 000-S U -487,

2019-09-2'.J Nr. (4.4)25000-SV-743,
2019-09-2'.t Nr. (4.4)25000-SV-146,

UZduotvs / veiklos
3.1. Sukurti ir igyvendinti asmens duomenq
tvarkos sistema.

3.2 lnicijuoti ir sudaryti s4lygas VU Filosofrjos
fakulteto studentq praktikai atlikti.

2019 -09 -2'3 Nr. (4.4)25 000-SV-745



6 pedagogai sekmingai atliko praktik4, i5
jq du pedagogai idarbinti istaigoje.
3 pedagogai l.e.p. direktoriaus lsakyrnu
buvo paskirti mentoriais,

aaJ.J.

3.4.

3,5.

veiklos ir rezultatai

Pasiekti rezultatai
ir jq rodikliai

UZduotys Siektini rezultatai

Rezultatq vertinimo rodikl iai
(kuriais vadovaujantis

vertinama, ar nustatytos
uZduotvs ivvkd

III SKYRIUS
PASIBKTV REZULTATV VYKDANT UZDUOTIS ISIVERTINIMAS IR

KOMPETENCIJU TOBULINIMAS

6. Kompetenci kurias nordt tobulinti
6.1. Tobulinti stratesinio mast mo lr iu vald mok
6.2. StiprintiZ vald kom

0r
I u.p. oVrteklor< Orvr- )4^z u.','tn,e @NL_'!:N

(data)(Svietirno lstaigos vadovo pareigos)

7. fvertinimas, jo pagrindimas ir siulymai:

(,rardas ir pavarde)

IV SKYRIUS
VERTINIMO PAGRINDIMAS IR SIULYMAI

Pasiektu rezulta kdant uZduotis isivertinimas

UZduodiq ivykdymo apra5ymas
PaZymimas i

lans,

5.1. UZdLrotys ivykdytos ir vir5ijo kai kuriuos sutartus vertinimo roriiklius Labai ser

5.2. UZduotys i5 esrnds ivykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius; Gerai

5.3. lvykrlytos tik kai kurios uZduotys pagal sutatlus vertinimo rodiklius Patenki

5.4. UZduotys nejvykdytos pagal sutartus vertinimo rodiklius ki

(mokykloj e -- rnokyklos tarybos (paraSas)

jgaliotas asmuo, Svietimo pagalbos lstaigoje -
savivaldos institucijos igaliotas asmuo

/ darbuotoj q atstovavim4 igyvendinantis asmuo)

(vardas ir pavarde) (data)



ll. fvertinirnas, jo pagrindimas ir si[lymai:

(Svietimo istaigos savininko teises ir (para5as)

lrareigas igyvendinandios institucijos
('dalininkq susirinkimo) igalioto asmens
pareigos)

tGalutinis metq veiklos ataskaitos ivertinimas

9. Kitq metrl uZduotys
(nustatomos ne maZiau l

(vardas ir pavarde) (data)

IV SKYRIUS
KITU METU VEIKLOS UZDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI

ustatornos ne maZiau kaip 3 ir re daugiau kaip 5 uZduot

UZduotys Siektini renitatai

Rezultatq vertinimo rodikliai
(kuriais vadovauj arrtis

vertinama, ar nustat'ytos
uZduotvs ivykdvtos)

9. 1. Atnaujinti, modernizuoti

istaigos patalpas, pritaikant
jur Siuolaikinio vaiko
poreikiams.

Atnaujinta, modernizuota
aplinka leis pagerinti darbo
s4lygas, tures teigiam4
poveiki vaikq saugumui,
sveikatai ir estetiniam
suvokimui.

Atnaujintos istaigos interjero ir
eksterjero erdves-
suremontuotos lop5elio iamZiaus

2 grupitl sanitariniai mazgar, 2

prieSmokykliniq grupiq
patalpos, pakeistos sieninds
spintos, atnaujintas
sveikatinsumo takas lauke.

9.2. Tobulinti individualios
mokinio paZangos stebej imo
sistem4.

Ugdyrno proceso metu
nustatyti ugdymo(si)
sunkumai, laiku suteikta
pagalba, numatytos
priemones individualiai
paLangai gerinti.

Atnaujinta pagalbos teikimLo

mokiniui tvarka.
Atnaujinta paZangos stebejimo
ir fiksavimo sistema.
Apie ls%o kvalilirkacijos
tobulinimo renginiq bus skirta
individualios paZangos

pamatavimo, fiksavimo,
griZtamojo ry5io teikimo
sistemos serinimui.

9.3. T'obulinti pedagogq

komandini darb4, pletojant
lyderystg.

Mokytoj ai, pagalbos mokiniui
specialistai dalijasi ger4ja
patirtimi ne tik istaigoje, bet ir
uZ jos ribq, dalyvauja miesto
ir respublikos renginiuose
(konkursai, parodos,
serninarai, konferencijos ir
kt.).

I kart4 ketvirtyje sudalyvauta
miesto ar respublikos klrybiniq
darbq parodoje.
Parengtas ir ivykdytas bent
vienas pedagogq inicijuotas
respublikinis renginys.

9.4. Formuoti lstaigos
ivaizdi, savitum4, rengiant

Atnaujintos 1r nauJal

sudary,tos,bendradarbiavimo
sutaftys pades uZmegsti

Pasira5ytos 4 bendradarbiav imo
sutartys su sooialiniais
oarlneriais.



bendrus projektus su

socialin iais oartneriais.
pozityvius bendradarbiavimo
santykius su socialiniais
parlneriais.

ftraukiant socialinius pantnerius
suorganizuotas bent vienas
renginys.

lsigyta atributikos jstaigos

9.5.

10. Rizika, kuriai esant nustatytos uZduotys gali buti neivykdytos (aplinkybes, kurios gali
tureti neigiamos itakos ivykdyti Sias uZduotis)

ildoma suderinus su Svietimo istaisos vadovu

10.2. Laiko iStekliu planavimas, atsiradus skubiems nenumat iems darbams.

10.3. Finansiniu iStekliu stoka.

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

pareigos)

iSusipaZinau.

(Svietimo istaigos vadovo pareigos)

(paraSas)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

(vardas ir pavarde)

(data)

(data)

10.1. ZmoeiSkieii faktoriai (darbuotoiu kaita, nedarbingumas, kitos aplinkvbes).


